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تيهيهّابنإلاصلامشيج!تبوئةفيالسنيهّال!قالات

أدصصأ!رَخففه2َصِ

ه

لمقدمةا

وصحبه.آلهوعلىاللهرسولعلىوالسلاموالصلاةللهالحمد

الحبشياللهعبداسمهأثيوبيرجللبنانإلىقدمفقدبعد:أما

بلادفي)كُلُب(فتنةفيالخيانيلدورهأهلهايبغضهبلدمنالهرري

التيالإسلاميةالجمعياتضدهناكالمسلمينأعداءمعوتعاونههرار

".الفتنة"بشيخيلقبونهجعلهممما،بسببهأُغلِقت

نفسها،الفتنةيعاودبدأحتىالجولهخلاأنومالبنانإلىجاء

المعتزلةعقائدومخلفاتالشاذةالفتاوىمنمجموعةمجيئهفيوافقه

)1(.الناسعقائدإصلاحالشاغلشغلهأنلهالمتعصبونيزعمحينفي

المصلحينالدعاةعثراتلتتبعأتباعهتفرغإذشزاعقيدتهأثمرت

وضربهموملاحقتهموترهيبهملهموموعظةكلمةلكلوالترصد

الخطباءيتمكنلاحتىالمساجدفيالأصواتورفعالشغبوإحداث

.الدروسإعطاءمن

الجماعةفراغوينتظرونالمساجدفيالأئمةوراءأتباعهيصليلا

أئمةيضربون،والشقاقالفرقةدعاةفهؤلاء،أخرىجماعةليقيموا

يوافقهمأنقسزاالمسجدإمامويرغمون،عليهمويتطاولونالمساجد

منه.طردوهرفضوإذاالمسجدفيالدروسيعطواأنعلى

.791القرآنخالفمنعلىالردفيالبيانصريح)1(



تيويةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاته

اللهرسولبهايخاطبلمفاجرةبلغةالمسلمينوأتباعههويخاطب

وقذ.فوالإهانةالسبابيعتمدون،سلولأبيابنولاجهلأباع!يم

مخالفيهم.أعراض

ينالآخركلاممنويستقطعون،والكذبالافتراءمنيكثرونوهم

ين!لوهأوالنصيبترواأنفإما:كذبةمئةمعهايكذبوننصوصًا

-نتىونصوصهمكلامهمياخذأنلأحديحللاولذلك،بالمعنى

"لصواصبالناسوصفهمولذلك،بدقةويتفحصهامنهايتحقق

"النصوص

للقبلة،الصحيحالاتجاهمشكلةوأتباعههوأثارهاالتيالفتنومن

التيالكعبةجهةغيرإلىيتوجهونوكنداأمريكافيالناسأنوزعموا

الخاصةمساجدهمللأحباشصارتحتى،هناكالمسلمونإليهايتوجه

درجة.بتسعينالمعروفالاتجاهعنقبلتهمانحرفتوقدبهم

وتو.جيهإسلاميةمرجعيةكلضرببهايرادمدبرةفتنتهكانت

ثمومنالمسلمينقلوبإليهتتوجهنشيطعلمطالبلكلالإهانات

العامة.أعينمنمصداقيتهلإسقاطواللواطبالزناقذفه

ذذرةولعبةخطيرةمؤامرةالسنيةالمرجعيةضربأنيخفاكولا

مخاصةقيادةلاكالنعاجحيارىالعامةبقاءالمسلمينعدوبهايضمن

!،مًابالدينتتكلممشبوهةدسيسةمرجعيةتحتفيبقونتقودهم

الله.أنزلمابغيرللحكمالتبريرمنمزيدإلىإلايؤديلا



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات
ه

النبوية:السلالةإلىينتميانهدعواه

عليهالداخلعلىيشترطونصارواحتىإطرائهفياتباعهبالغوقد

السلالةإلىينتميأنهلهموزعم،التوبةصلاةركعتينيصليأن

")1(.القرشيالعربيالهررياللّهعبد"الشيخيقولونصاروابل،النبوية

)أيغيرهالخلقمنأحدًاأن"ولوالسبكيبقوليذكرنيوهذا

أنكأثبتأولأ:لهلقلناالرتبةهذهمناوأرادقرشيأنهادّعى(الشافعي

قرشيأنهيدّعيمنالزمانهذافيالأعرابمنفكم!وهيهات،قرشي

به")2(.الظنغلبةأوذلكتيقنلعدم،بهلهنحكمأننستطيعولا

نأالعلمأهلدأب"ومن)3(الحبشيإمامالكوثريوبقول

أَذمَابَألصّحُرفَلَأفِىانَفُخَفَإِ):تعالىقولهذاكرين،بأنسابهميفتخروالا

أنسابهمفيالناسيناقشوالاوأن!زبئبملُوتَوَلَايَتسًديَؤمَيِؤ!هُؤ

بحجةيطالبونهمذاكفإذبهامغنمجريحاولوالمماعليهالهمائتمانًا

إليهيوجهإنماوالمرء،بمكتسبليسوالنسب،نسبهمتثبتشرعية

أَتحرَمَك!عِندَأدئَهِإِنَّ!:تعالىقال.يمينهكسبتبماالقدحأوالمدج

")4(.نسبهبهيسرعلم،عملهبهبطأ"ومن:جم!ي!وقالأَنقئكُتم!

تنفعلنكماع!يمللنبيقرابتهمالهبوأباجهلأباتنفعلنوبالطبع

12.36/"الهدى"منارمجلة)1(

محققة.1/691السبكيطبقات)2(

.6صالخلقمغيثفيالباطلب!بطالالحقإحقاق)3(

مسلم.رواه)4(



تيهيةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاته

وترويجالصفاتوتأويلوالبدعةاللّهبغيرالاستغاثةعنيدافعونمن

يخالفبينمابالتوحيد،جاء!يممحمدَافإن.اللّهأعداءوموالاةالتكفير

الشركمنبريءع!ي!والنبي،الشركإلىويدعونطريقهإليهالمنتسبون

وأهله.

!!الصومالمفتيصارثم

وترويجشيخهمتعظيمبهايرادأكاذيبعدةأتباعهعلىثبتتوقد

الدين:فيالفاسدةبضاعته

شيخهمعنللأحباشترجمةصدورلدىالناسفوجىءفقد

فيالصوماليةالجاليةأبناءلبثفما،الصومالمفتيأنهفيهايزعمون

(..)13برقمصادر(4991-8-)92بتاريخبيانَاأصدرواأنالسويد

الاسم.بهذامفتيلهاتعرفلمالصومالوأنالأكذوبةهذهيفند

فيالصوماليةالجاليةأصدرتهالذيالبيانمنصورةوهذه

السويد:



تيهيةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالهقالات

؟وأخطاؤهشذوذه:قلتلماذا

ه

المرجوحةوالأقوالوالهفواتالزلاتعنتنقيبشركةهو

تبعًايريدونهولكن"الحق"يريدونأناسًابهايستقطب:الشاذةوالفتاوى

فِيهِفَّ!وَمَنوًالأرَضىاَلسَّنَؤَتُلَفَسَدَتِهُمْأَقوَ%اَلحَقُّأتَّبَعَوَلَوِ)لأهوانهم

وأهوائهم.الدينبينبهايوفقونرخَصًابلتقوىولاورعًايطلبونلا

قالالحسنبنمحمد"قالبلكيظللهاالشاذةبالفتوىيأتيكفإنه

بأسانيدهويكمملتستسيغها،لكيُسندها:سفيانقالأحمدقالعطاء

شيطنة.بعدهاماشيطنةفهذه:والمنكرينالمعترضينأفواهالمظلمة

عنهمعهدممنالخطأعليهيجوزمنبعضعنأمورًالكينقلفإنه

تبينه:حالالخطأعنالرجوع

الربا.أخذجوازحنيفةأبيمنيأخذفهو

العملةدونوالفضةالذهبعلىالزكاةقصرالشافعيةمنويأخذ

الورقية.

بالنجاسة.المغموسالرجلصلاةجوازالعدويالشيخمنويأخذ

مااللهلولاأنهمفادهاجبريةعقيدةعليشمحمدالشيخمنويأخذ

يكفر.أنالكافراستطاع



تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاته

مختار.صورةفيمجبورالعبدأنالرازيالخطيبمنويأخذ

علىاللهاستيلاءكاعتقادالتأويلوالمعتزلةالكوثريمنويأخذ

العردش.

عشرالاثنيبإمامةوالقولالصحابة)بعض(سبالشيعةمنويأخذ

عشر.ثلاثةبهفصارواالرفاعيأحمدوهوواحدًاعليهموزاد

"."الشرعيةالحيلجوازالأحنافمشيخةبعضمنويأخذ

وتستخدموتتمكيجالمرأةتتزينأنجوازالفقهاءبعضمنويأخذ

تحرصأنعليهاولكن،الطريقإلىذلكبكلمثقلةوتخرجالعطور

تنويهـانما،الرجالالزينةبتلكتقصدفلاوقصدها"نيتها"تحسينعلى

قولُهمتزينةالخروجعلىدليلهاكانوربمالزوجها،الزينةهذهأن

ضُذُواْزِينَيَئُ!):تعالى

القبور،عندوالتبركاللّهبغيرالاستغاثةجوازالصوفيةمنويأخذ

الدين.فياللهشرعهماعلىوالزيادة

الأنواروإطفاءالجنةفيالعقاراتبيعجوازالرفاعيةمنويأخذ

البيعة.أخذوعندالخلواتعند

محمدأوجبريلكلامالقراَنيكونأنجوازالأشاعرةعنويأخذ

يدخلوأنوالصالحينالأنبياءاللّهيعذبأنوجوازبينهما،خلافعلى

كفرهم.علىويثيبهمالجنةالكفار



تيهيةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات

الشيطانشبهات

ه

لكنه،مباشرةوالضلالةالشرفيتقعأنيأمركلاالشيطان

مجموعةلهاويسخّر،الشبهاتطريقعنخطوةخطوةإليهايستدرجك

مجهولة.بأسانيدالمنسوبةالأقوالمن

قدمبهزلتمرجوحرأيأوخاطئةبفتوىكالحبشيرجلفيأتيك

فيعمرهأمضىيكونأنبعدالزلاتمنبمجموعةبل،فاضلعالم

فمن.مستحكموهوىمريضةنفوسذويبهايستجلبوترتيبهاجمعها

عند"بغيته")1(يجدالزكاةتعطيللهترخصفتوىعنيبحثكان

وسرقتهمالكفارمنالرباأخذإلىتميلنفسهكانتومن،الحبشي

فتوىتريدنفسهاكانتومن.الحبشيعند"بغيته"يجدومقامرتهم

الحبشي.عند"بغيتها"تجدمتكشفةمتزينةمتعطرةالخروجلهاترخص

ذإ،حلالاليانصيب،حلالالربا،حرامالزكاة:لكيقوللاوهو

طريقالشبهاتطريقلكن،أمرهينكشفأنيلبثلاغبيًالكانفعللو

التحريم.بعدالإباحةإلىبالناستعودماكرة

عقيدتهعليهاويبنيصحةلهايُعرفلاوآثاربأحاديثيأتيئ

.فاسدةبأسانيدلهاويحتج،الفاسدة

الحبشي.مؤلفاتمنالطالببغيةكتاب)1(



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالاته

سطورفيالحبشيفتاوى

)أعوذيقولأنمانعفلا.اللّهبغيرالاستعاذةالحبشيعنديجوز

26البيانصريح173القويم)الدليلالرجيم!الشيطانمناللهبرسول

منيبقىفماذا156()1(.ص4991ثانية:ط46السنيةالمقالات

خزيمةابنقال؟الشافعيعقيدةأهذهاللّه؟بغيرالاستعاذةجازإنالدين

أعوذ:الداعييقولأنيجيزعالمًاسمعتم"فهل4(10)1/التوحيدفي

نأمحال،اللهدينيعرفمسلميقولهلاهذاخلق؟ماشرمنبالكعبة

نأيجوزلاأنهالبيهقيوذكر"خلقهشرمناللهبخلقمسلميستعيذ

412والصفات)الأسماءفَأشتَعِذلالئَه!)بالآيةواحتجبمخلوقيستعاذ

.حيدر(:ط1503/أو

لأنهمبالأمواتاللهبغيرتستغيثأنالضرمسكإذاعندهويجوز

إليها.يعودونثمبهمالمستغيثينحوائجلتلبيةقبورهممنيخرجون

بدويسيديياقائلا:ويدعوهمبالأمواتيستغيمثعمنسئلفقد

عبديايقوللماذا:لهقيلذلكلما"يجوزقالالمدددسوقيياأغثني

جائز.فهوذلكومعقالمحمد؟يايقولولابدويياسيديياالقادر

أفضل.تركُهُلكن

التيالقديمةعنصفحاتهاتختلفشيخهملكتبجديدةطبعاتالأحباشأصدر)1(

الطبعاتحسبالصفحاتأرقامهناراعينافلهذاتمويهًايبرزونهاعليهااعتمدنا

المحتالين.فاحذر.الجديدة



هتيميةابنا!سلامشيختبرئةفل!السنيةالهقاإت

وهمبهميستغاثفكيفبرزخفيتكونالأرواحإن:لهقيل

قبورهمفيوهمبعيذاكلامًايُسمعهمبانيُكرمهم"اللهاجاب؟بعيدون

فيقضونقبورهممنيخرجوناحيانًا،وينقذهالإنسانلهذافيدعو

."قبورهمإلىيعودونثمبهمالمستغيثينحوائج

تاويلغيرمنلئهالصفاتيثبتمنأنبالئهالأحباشيحلفوبينما

وعبدةوالمجوسوالنصارىاليهودمنالإسلامعلىأضرفهولها

26(.12/الهدى)منارالأوثان

الكبائرمنمعصيةوإنماكفرأللصنمالسجودشيخهميرىلا

لتهيثبتمنعلىيحقدونكيففتأمل064(عداد3الحبشي)شريط

.!وثنيةللصنمالسجوديرونلابينمالنفسهاللهأثبتهما

58(البيان)صريحبالأحجارالتبركفيالنصارىسننإلىيدعو

)المقالاتاومجرب(الشفاء)أيالترياق:الكرخيمعروفقبر:ويقول

كيف؟المجربالترياقهووحدهاللهدعاءأليس:ولكن(162السنية

العلماءمنواحدغيرأخبروقدالسنةأهلعقيدةصميممنذلكيكون

علوم)إحياءوالنصارىاليهودعادةمنباليدالقبرمسحأنالغزاليمنهم

.194(.4/و1/925الدين

إلىقوافلفيالأصناميرسلكانأنهفيزعممعاويةعلىيفتري

رجلوأنهتقوىولادلّهخشيةقلبهفي"ليسوأنهللوثنيينليبيعهاالهند

155(.و201البيانصريحمخاح"

نأالكافرُاستطاعمااللهولولاالكفرعلىالكافراضطراللهأنزعم



تيهيةابنالاسلامشيختبرئةفل!ال!نيةالمقالاتء

نأالرازيقولعلىوأثنى143البيانصريح67السليم)النهجيكفر

.(691إلسشيةالحقيدة)إظهارمختارصورةفيمجبورالإنسان

:فقالبهاتنزيههيريدأنهزعمإدتهحقفيش!نيعةألفاظأيسشخدم

ورب!ك"أنتعني!حِل،وب!كمن!خلصنيربك"أختقال"ومن

46و57السليم)النهجوبك،رجليندخيل9لمااللهشواوب"وحياة

مشابهةعناللّهتنزيهعندهوالتوحيد9114و145القويمالدليل

نصفلهولمج!عضلات!رعنقادروهووالغصنوالثمرةالشجرة

أحمر.ولاأخضرولاأزرقلالونلهوليس.أصمفلونصفأعلى

مسلمبينربا"لابحديثمحتخاالكفارمنالرباأخذبجوازأفتى

)نصبفيه"حجةولابثابتليس"وهذأالشافعيقال!حربيوكافر

8/358.9135-الأمكتاب444/للزيلعيالراية

يكونبلمسلممساهملهليسبنكفيمالك"ضعالحبشيقال

نأأردتإنهذا،فائدةعليهوخذهناكضعهكفارا.المؤممسينكل

منأبتداء)13)شريطإنتهىيجوز،فإنهألاستفادةتحققفإنتستفيد،

كافرلأنهومقامرتهومراياتهالكافرسلبجوازيرونفهم.إالأولالوجه

وبينبينهمالحميمةالعلاقاتهذهلماذاولكنله،أمانلاحربي

.الكفار؟!

الطالب)بغيةيفطرلارمضاننهارفيالخنثىمجامعةبأنأفتى

24(.!مجديدة:ط291

وغيرهكالدولارالعصرهذافيالمحستعملةالورقيةالعملةبأنأفتى
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287(.جديدة:ط916و168الطالب)بغيةعليهازكاةلا

منأنغير،محرمعندهفالاسبيرتو:اللهعلىالاحتيالبجوازأفتى

بكذا:القنينةهذهبِعني:للبائعيقولكأنحيلةفليستعملشراءهأراد

وإنما،المبلغبهذامقابلةغيرمنآخذهفإني،فيهاالذيالاسبيرتوليس

)بغية،الحراممنالتخلصبهايُرادحيلة"وهذهقال".القنينةثمنهو

أصحاباليهودمذهبفالاحتيال033(جديدة:ط257الطالب

الشافعي.مذهبلاالسبت

وأالكلببولمنولوبالنجاصةمتلبسًاالعبدصلاةبجوازأفتى

"فمن:قال.بدنهأوالمصليثوبعلىالنجاسةكانتسواء،عذرته

والمخففةالمغلظةالنجاسةبينفوقلا:صلاتهصحتبالنجاصةصلى

وبولهوبدنهثيابهمنالكلبريقمسهبماالصلاةللمصليفيجوز

131جديدة:ط""ا99الطالب)بغيةغائطه()أيوعَذَرَتِه"

أثناءأمهيدَالطفلبولمنشيءأصابإذابأنهيصرحبينما132(.

)شريطالذنوبكبائرمنواحدةفيوقعتتكون)الحفايض(وضع

القفازاتلبسإلىبتلميذاتهأدىمما(الأولالوجه942كنعانخالد

التغيير.عمليةأثناء

يجوزلاالفقهاءبعض"عند:فقالالخمرشربحكمعنوسئل

إعطاءيعضهمعنديجوز.الأحوالمنحالفيبالخمرالتداوي

بالغصة،أصيبلمقبالنسبةاللقمةلاساغةالخمرمنجرعةالمريض

نإبالخمرالتداويويجوزبعضهموقالبالخمر،اللقمةيسيغأنيجوز
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.(004عداد7)شريط"غيرهدواءيوجدلم

اللحمغسليجبوأنه،نجسالنائمفممنالخارجالماءأنوزعم

الفمماءحكمفصار(جديدة:ط122-121الطالب)بغيةالدملإزالة

..الكحولأوالبولكحكمعنده

)بغيةبدنهببعضءيجزىفلاالبدنبكلالقبلةاستقبالويجب

ويُسنّقبيحًاأمرًابالماءالاستنجاءويرى(جديدة:ط134الطالب

صحالوضوءبعدماإلىالاستنجاءأخّرفإنالوضوء،علىالاستنجاء

69(.جلإيدة:ط68الطالب)بغية

،بصرهويحفظللعوراتكشففيهكانولوالحمامدخولويجوز

.(913الطالب)بغيةالسوأتينظهورفيإلاالإنكاريلزمولا

(.ثانية:ط138الطالب)بغيةفقطبالكلسونيصليمنيُنكرولا

البيان)صريحالقماربطريقولوالكفارأموالسلبللمسلموأجاز

منيكونذلكجوازوأنالابتداء.فيحرّمهوإن،ومراهنته133(

حربيونكلهمبلذميكافراليوميوجدلالأنهالكافرحقفيالمسلم

معالمميزةعلاقاتهممعتتعارضالفتاوىوهذه134(.البيان)صريح

سرقتهميجوزمنونساءأعراضاستباحةبجوازوتلزمهمالكفار

ومقامرتهم.ومراهنتهم

يأخذأنللمحتاجيبيحأنهغيرالغنيعلىاليانصيبيحرّموبينما

علىالباقيويوزعحاجتهمنهفيأخذاليانصيبأموالمنمايربحه

البيان)صريحالضائعالمالبمنزلةالمالهذاأنوزعم،المستحقين
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.؟!الإسلامفيالمالإضاعةتعمديجوزهلولكن.(136

نفسهعلىخافإذاصليبًايعلقأنالكفاربلادإلىذهبمنوأفتى

.(155القويم)الدليلمنهم

ولذلك161(.البيان)صريحوللرجالبلللنساءالرقصأباح

والجماعة(السنة)أهلتسمىأوركستراولديهمويرقصونأتباعهيغني

،والمطرباتالمطربينأغانييقتبسون"جَمّول".المايسترويقودها

ولكنبها،ويتعلقثانيةقلبهفتدخلسماعهامنتابمنبهاويذكّرون

الدين!طريقعنالمرةهذه

وذكرُوأموائاأحياءًالمشايختقديسعلىالمشتملالتصوفنشر

بشكلوسافراتمتحجباتورجالأنساءوالطبولبالدفوفتعالىالله

كاعتقادشيعيةطقوسمنفيهاوما.الرفاعيةالطريقةونشر.مختلط

الاثنيالأئمةإلىالرفاعيوإضافةالسردابفيالذيالمهديإمامة

إمامتهم.بوجوبالشيعةيعتقدالذينعشر

نظرةأولدامتماطالتمهماالمرأةإلىالأولىالنظرةجوازيرى

الطالب)بغيةحرامًا"ليسعليهثبتلوالنظر،هذااستداملو:قال

العزوخالفه366(جديدة:ط287الطالببغية285جديدة:ط224

الأجنبيةإلى"والنظر:فقالالعلماء""سلطانبالملقبالسلامعبدابن

.(571الكبرىالقواعدالزنا"إلىوسيلةلكونهمحرم

زوجهاإذنبدونشاءتمتىمنزلهامنالخروجعلىالمرأةحرض

268الطالب)بغيةالمشايخواستفتاءالعلمطلبأرادتإذارضاهأو
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.3(24جديدة:ط

وأنوالفيزونالجينزسرواللبسبجوازحلبينزارتلميذهوأفتى

والموضة"السترةبيننجمعلأنناالجينزويرتدينيتعطرن"فتياتنا

المرأةعورةمقدارأنوزعم2991(سنة704عددالمسلمون)جريدة

)بغيةمحرمًافليسذلكسوىوماوالركبةالسرةبينمامحارمهامع

368(.جديدةط092الطالب

نظرهيحرممنبحضرةبدنهامنشيئًاالمرأةكشفعندهويجوز

لاالتيالأجنبيةالمرأةبدنمنشيءإلىالرجلينظرأنويجوز.إليها

الجديدةالطبعةمنحذفهاوتم288الطالب)بغيةشهوةبلالهتحل

بينماعدامامطلقًاالنساءمنمحارمهإلىالنظرلهويجوزهروبًا(.

علىتزيدالعورةأنإلىذهبمنوأنشهوةبغيركانإذاوالركبةالسرة

الطالب)بغيةضعيففقولهالركبةوتحتالسرةفوقتكونبأنذلك

(.الجديدةالطبعةمنأيضاحذفت092

216)بغيةالعورةسترمعمتزينةمتعطرةالمرأةخروجويجوز

446(.و926جديدة:ط35وا

للقبلة،الصحيحالاتجاةحولالغربفيمشكلةوأتباعههووأثار

التيالكعبةجهةغيرإلىيتجهونوكنداأمريكافيالناسأنوزعموا

مساجدهمللأحباشصارتحتى،هناكالمسلمونإليهايتوجه

درجة.بتسعينالمعروفالاتجاهعنقبلتهمانحرفتوقدبهمالخاصة

وليستمسطحةالأرضبأنقولهمسببهالفسادهذاوأصل
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النصارىأحدمعتلفزيونيةمناظرةفيعليهمالناسأضحكمما.كروية

المسلمين.علىوأضحكتهمبدينهمالنصارىثقةزيادةإلىأدت



تيهيةابنالاسلاملثميحنتبرئةفل!السنيةالمقالات4

حبشيًاتعرفكيف

المسلمينومع،العسلمنأحلىالمسلمينغيرمعألسنتهم

ومن،الشركإلىالتوحيدمنالناسيستدرجون.البصلمنأخبث

باسمتحريفهاإلىوالسنةالكتابنصوصإثباتومن،البدعةإلىالسنة

ألسنتهموحذةالتصوفطريقسلوكيدّعونمعانيها،وبيانتفسيرها

تجدحينوتعجبقلوبهمقسوةعلىتدلللمسلمينمعاملتهموسوء

الرقةأيالتصوفصفاءأين:وتتساءلالتكبروهذاالقسوةهذهمنهم

الطريقةسلوكآثارأين؟القلبفييثمرهاالتصوفأنزعمواالتي

الرفاعية؟

المزعومالصفاءيثمرلاالتصوفأنعلىعمليدليلهذادئهالحمد

القلب.وقسوةوالتصلفالشقاقيورثبل

صلاةفيساعةقضواربمابلبسهولةالنيةاستحضاريستطيعونلا

كله.الدينحفظةالناسبهايظنهمصغيرةنصوضايحفظون،واحدة

الشافعيإلىينتسبوالاحتى

لهاكساءًالفروعفيمذهبانتحالمنالباطلةالفرقتتخذ

وهوأقوامإليهوينتسبإلاإماممنفماالفاسد.لمذهبهموترويجًا

بريء.منهم
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مذهبينتحل"كانالمعتزليالجبارعبدالقاضيعنالسبكيقال

")1(.الفروعفيالشافعي

الفروعفيالشافعيمذهبينتحلونمعطلونوأضرابهوالحبشي

بينماوالأشعريالشافعيإلىبالإنتسابويتسترون،الناسعلىتمويهًا

وعدمالصفاتإثباتمنإليهانتهىفيماالأشعريمعيتفقونلا

التأويل.

منالرأيأهلأحداثمننبغ"قدالاسفرايينيالمظفرأبوقال

سيوفخافوإذافيهامقلدًاوالروافضالقدريةمقالاتمنبشيتلبّس

به،تسترًاحنيفةأبيإلىالخبيثةعقائدهمنفيههومانسبالسنةأهل

نسبوهوممامنهمبريءحنيفةأبافإنإليهنسبتهامنادعواامايغرنكفلا

")2(.إليه

تأويليعتمدفإنهالشافعيمذهبعلىفليسالعقيدةفيمذهبهأما

تعالى:قولهالشافعيفسّرفأين:إثباتهاالشافعيمنهجبينمااللّهصفات

استولى؟بمعنى)تِض%!استَوَىأنعَرشِعَلَىاَلرَّخمَق)

الناسعلىيحتجونفإنهم،الشافعيعلىيكذبونوأتباعهوهو

علىيجريوهو)3(للشافعيأنهيزعمونالأكبرالفقهاسمهبكتاب

5/79.السبكيطبقات)1(

.الكوثريتحقيق114الدينفيالتبصير)2(

يكونأنالبعضرجحوالذيحنيفةلأبيأيضَايثبتلمالذيالأكبرالفقهغيروهو)3(

.السمرقنديالليثلأبي
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.الصفاتتأويلفيالأشاعرةطريقة

فيخليفةحاجيقالفقدكثيرًاتطللمبالكذبةفرحتهمولكن

تأليفمنأنهالغالبوالظنشكالشافعيإلىنسبته"فيالظنونكشف

"لمالعربيالتراثتاريخفيسيزكينفؤادوقالالعلماء")1(.أكابر

الأكبر")2(."الفقهمنهاالشافعيإلىالتاليةالمؤلفاتنسبةبعدتتضح

بالمثلالمعاملة

هذا:وقالواالأشعريإلى)الإبانة(كتابنسبةالأحباشأنكرقد

كتبضمنمنالإبانةكتابيذكرلمفوركبنبكرأبوتلميذه

طبقاتأكبرصاحبالسبكيهذا:بالمقابللكمنقولونحن.الأشعري

الأكبر.الفقهاسمهكتابًاللشافعييذكرلموالشافعيةالشافعيترجمةفي

لعلمذمهمنبالرغمالكلامعلمإلىنسبوهبأنأيضًاعليهوكذبوا

()3(.الشافعي)أيعنهمتواترهذا"لعلالذهبيعنهقالالذيالكلام

حطوالذيالشافعيمعاصرالفرد""حفصإلىأقربالحبشي

،الكلامعلميتعاطىكانلأنهمنهوحذربالزندقةورماهالشافعيعليه

ويتأولالكلامعلميتعاطىاليومالرجلوهذا،الصفاتوتأويل

)1(

)2(

)3(

الفكر.دار:ط2/1288والفنونالكتبأساميعنالظنونكثف

.3091/العربيالتراثتاريخ

01/92.النبلاءاْعلامسير
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بينما،الشافعيمظلةتحتالفردحفصمسيرةبذلكمكملاً،الصفات

.عندهالفردحفصكحكمالشافعيعندحكمهم

أهلمناطلعتُفإنيبالكلامتشتغل"لا:للربيعالشافعيقال

في"حكمي:وقال01/28(النبلاءأعلام)سير"التعطيلعلىالكلام

فيبهمويطافالإبلعلىويحملوابالجريديُضربواأنالكلامأهل

وأقبلوالسنةالكتابتركمنجزاءهذا:عليهمويُنادىوالقبائلالعشائر

الحلية65المنطقصون01/92النبلاءأعلام)سير"الكلامعلى

الجدللأهلذمهعنهوتواتر-أ/462(الشافعيمناقب9/116

يبالونلاأفئدتهمغليظةقلوبهم"قاسيةحنيفةأبوووصفهم.والكلام

أعلام)سير"تقوىولاورععندهموليس،والسنةالكتابمخالفة

.(2136/السعادةدارمفتاح6993/النبلاء

الرواةيرويهفيماالدقة"يتحرىكانالشافعيبأنالأحباشاعترف

صادقًايكونأنالحديثيرويفيمنيشترطوكانع!ي!النبيإلىمنسوبًا

والتبركالتوسلمسائلفياعتمادهمفأكثرالأحباشوأماورعًا")1(.

ستراهكماالموضوعةبلالضعيفةالأحاديثعلىالدينأصولوعامة

شيخهم.كتبمنبالدليل

13/28."الهدى!منارمجلتهم)1(
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الصوفيةمنالشافعيموقف

التصوفعنالشافعييقول!بينماالتصوفإلىيدعوالحبشي

يصيرحتىالظهريأتيلاالنهار،أول!تصوفرجلاأن"لووالصوفية

)تلبيسأبدًا"عقلهإليهفعاديومًاأربعينالصوفيةأحدلزموما،أحمق

371(.الجوزيلابنإبليس

الرافضةمنالشافعيموقف

تفتحعقائدمنعندهماولكن،صراحةللتشيعيدعولاالحبشي

يستغيثأنهؤلاءينكرلماذا:لهمحاضرةفيقال!وقد،للتشيعالباب

علي(.)يايقول!كأنبعليالرجل

ومنكمعاويةلمجماللّهرسول!أصحاببعضفيويلعنيطعنوهو

بنكعمروعنهاللّهرضيعليضدالصحابةمنمعهصفهفيكانوا

معاوية.فيالطاعنةالرواياتمنبالمظلمويأتي.وآخرينالعاص

وتحذيرهالصحابةبينجرتالتيالفتنعلىبتركيزهالروافضويغازل!

الشافعيكانبينماالوضوء)1(،فيالرجلبمسحالقائلينتضليلمن

لا.بينهمجرىعماالكلامعنينهى

خلفتصللاقال!:الرافضي؟خلفأصلي:الشافعيسئل

بالزورأشهدأحدًاأر"لموقال31(0/1النبلاءأعلام)سيرالرافضي"

1/98(.0النبلاءأعلام)سير"الرافضةمن

.185للحبشيالسنيةالعقيدةإظهار)1(
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أنهمحمدعنالحنفيةكتبمنالمحيطفي"ورأيتالسبكيوقال

نأوذكر2/576(السبكي)فتاوى"الرافضةخلفالصلاةتجوزلا

الطحاويمنوالظاهرالشافعيعندالوجهينوأحدحنيفةأبيمذهب

-.095(2/السبكي)فتاوىبكرأبيسابكُفُر:عقيدتهفي

اللّه،إلىقربةقتلك"إن:الرافضةلأحدالحسنبنالحسنوقال

الأعلام)سير"بمزاحمنيهوماواللّه:فقال،تمزحإنك:فقال

.)4/486

الروافضمنالبراءةالأشاعرةطريقة

على"الردبانهاالأشاعرةطريقةعساكرابنالحافظووصف

تبيين"الروافضمناللهإلى"ويتبرأونقال"..كالروافض..المخالفين

فيتقوونمنهموالأحباشالمتأخرونوأما893(و113المفتريكذب

للسنة.والمخلصينالداعينإيذاءمنليمكنوابهم

والحكمالعدالةمنالطائفةهذهتخرجومصائباَفاتكلهافهذه

ودوافعمذهبيتعصبمننابععليهمحكمهالأنالاَخرينعلى

وأئمتها.ورموزهاالإسلاميةالصحوةعلىتتاَمرخارجية
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تيميةلابنالحبعنياتهامات

واتهمهالافتراءاتمنجملةتيميةابنإلىالحبشينسبقد

منهوننتظرتيميةابنكتبمنكتابإلىفيهايُحِلْلمشتىباتهامات

وأ،تحتمللامايُحملهاالتيالنصوصبعضإلىأحالوربما.ذلك

.النصوصلصوصطريقةعلىمبتورةمقطوعةيوردها

خائن،شهادةتُقبل)الا:!ي!لقولهمردودةوأتباعهالحبشيوشهادة

")1(.المسلمأخيهعلىغمرٍذيولا،خائنةولا

فيشهادتهمبهتُردّأعمىالمذهبيوالحقدالحقد،ذو:الغمروذو

المعروفةالخيانة:الحديثفيالصفتانفيهمفاجتمعت.تيميةابنحق

به.امتازواالذيالمذهبيوالحقد.عنهم

الظالمينتمدحالتيالألسننفسهيتطعنالتيالألسنوهذه

فلاهؤلاءعلىأثنىفمن.الإسلامبيتإلىحسابهاعلىوتدخلهم

أولئك.فيبشهادتهيؤخذ

بأنفسهم،يطعنونإنماتيميةبابنبطعنهمأنهمهؤلاءيدريولا

.يفقهونلاولكنهملأنفسهمتجريحلهوجرحهم

الذهبيقال"بثقة"ليسقائلا:الشافعيفيمعينابنطعنأنفيوم

فيكلامهإلىأحديلتفتولم،بذلكنفسهمعينابناَذى"فقد

.4/891التلخيصفيالحافظقوّاهبسندماجةوابنداودأبورواه)1(
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إلىيلتفتوالمكما،الأثباتمنجماعةفيكلامهإلىولاالشافعي

".الناسبعضتوثيقه

اختلقها:التيالافتراءاتمنمجموعةواليكم

نأالسبكيعننقلأنهمع.بخلقهاللّهيشبّهتيميةابنأنزعم

التنزيه:غلاةطريقةأنومعلوم)1(،بخلقهاللّهتشبيهيقتضيكلامه

مع،عندهمالتشبيهيقتضيلهاتأويلغيرمنالصفاتوإثبات)التأويل(

ماقالأمبالتشبيهتيميةابنصرحفهل.بمذهبليسالمذهبلازمأن

.؟!الحبشيعندذلكيقتضي

.البدعأهلعندالعلميةالأمانةتفتقدهكذا

غيرمنبذلكاكتفىجاه)2(0لهليس!يمالنبيأن:قالأنهوزعم

كذبيكشفأنإلااللهويأبى.تيميةابنكتبمنشيءإلىيحيلأن

أعظمع!ي!أنهعلىالمسلموناتفق"وقدتيميةابنقالفقد،الحبشي

فيجليلة)قاعدة"شفاعتهمنأعظمشفاعةولا،اللّهعندجاهًاالخلق

.7(والوسيلةالتوسل

مخلوقغيرالعالمنوعيكونأنمانع"لا:قالتيميةابنأنوزعم

)3(ء
يخلوولاينزلالله"إن:قالواالسلفأنلدعواهأفاككذابوانهلله

)1(

)2(

)3(

.15السنيةالمقالات

76.او6ثيميةابنضلالاتكشففيالسنيةالمقالات

.016القويمالدليل
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نأأولها:أقوالثلاثةلهمذكريعلىأباالقاضيأنمع")1(العرشمنه

الكرمانيوحربحامدبناللّهعبدقولوهووانتقالبحركةنزوله

حركةبغيرأنهوالثانيمنصور،بنوسعيدراهويهوابنوالدارمي

.وغيرهبطةابنقولوالثالثالتميميالحسنأبيقولوهووانتقال

الكلافتقارذاتهإلىمفتقرمركبٌالله"إنقالتيميةابنأنوزعم

الجزء")2(.إلى

منه".أصغرولامنهأكبرلا:العرش"بقدروأنه

ع!مم.بالرسولالمتوسلينيُكَفِّرُون)3(وأتباعهوأنه

)4(.بالإجماعمعصيةبلبدعةوالصالحينالأنبياءزيارةجعلوأنه

(.)ْتفنىجهنمنارإنفقالالمسلمينإجماعنقضوأنه

ببساطةالجواب؟كتبهمنشيءإلىالحبشييُحللملماذاولكن

يزعم.مماشيءيوجدلالأنه

القرنفيالتطرفرأستيمية"ابنأن(حلبي)نزارتلميذهوزعم

مذاهبهمباختلافالمسلمينكلكفّرحيثالهجريالثامن

.")6(ومشاربهم

.24السنيةالمقالات)1(

76.السنيةالمقالات)2(

.26السنيةالمقالات)3(

73.السنيةالمقالات)4(

76.و57السنيةالمقالات)ْ(5

.925/لاالهدىةمنارمجلة)6(
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الهيتميابنعصبية

ء

رمىحيثعنهاللّهعفاالمكيأحمدالإتهاماتهذهإلىوسبقه

إلخ...اللهأضلهعبدأنهوزعموالمفترياتبالعظائمتيميةابن

)جلاءبعنوانكتابًايكتبأنإلىاللهرحمهالاَلوسيدعاماوهذا

وبينالهيتميإدعاءاتبينفيهاقارنالأحمدين(محاكمةفيالعينين

الهيتميإليهنسبهاالتيالاتهاماتهذهعلىوردالعلمأهلأقوال

بقولهكتابهختمثم،تيميةابنكتبمنعليهابالدليلوطالبهظلمًا،

إلىنسبالهيتميحجرابنالشيخأنتقدمماجميعمنلكظهر"قد

فيسندولالها،أصللاالتيالأقوالمنكثيرًاالإسلامشيخ

نقلها")1(.

شيخعلىسخطهجامصبحيثاللهرحمهتعصبهلكيظهربل

العظائم.ارتكبأنهزاعمًاالإسلام

حقفيوقع"فإنهالهيتمييقول:العظائمهذههيماتسألولعلك

وعينًاورجلاًويدًاجهةتعالىدئهإنكقولهالعظائمإليهونسبتعالىالله

")2(.الشنيعةالقبائحمنذلكوغير

بالعظائمالهيتمييصفهاالتيهذهأنالمنصفأيهايخفاكولا

526.الاحمدينمحاكمةفيالعينينجلاء)1(

السنيةالمقالاتعننقلا948صالايضاحشرحعلىالهيتميحجرابنحاشية)2(

49.صللحبشي
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نفسهبهاللّهوصفمماهيبلتيميةابناختلاقمنليستوالقبائح

وقول.يدَئَ!لِمَاظًقتدتمَئحدَأَنمَامَنَعَكَ)لإبليستعالىكقولهغ!يمورسوله

وإن،أعور"إنه:الدجالعنوقوله"بيدهالتوارة"كتباللّهأنع!يمالنبي

يضعحتىمزيدمنهلتقولتزال"لاجهنموأن.بأعور"ليسربكم

قط!.قطفتقول،اقدمهرجلهفيهاالجبار

:فرعونايمانيرجحانوالباقلانيالهيتمي

الكفر.أهلتجاهورِقّةلينيقابلهتيميةابنمنالشديدوموقفه

بإيمانالأخيرهذالاعتقادرقيقًاعتابَاعربىابنالهيتميُعاتبفلقد

بإيمانفقولهعربيابنبجلالةنعتقدكناوإن"فنحنقائلا)1(:فرعون

.القوللهيُغلظأنبهحَرثاوكانمردود"فرعون

الشاعر:يقولوكماولكن

رصاصُعنهتَرْضَلمالذيذَهَبُكماذهبًااحبَبتَهمنفرَصاصُ

الزنادقةأئمةعنأخذوهالصوفيةمستشنعاتمنالقولهذافإن

.فرعونساحةبهفبرأوالهمالشيطانوزينه،عربيكابن

الآيةظاهرأنالهيتميالمكيحجرابنعنالزبيدينقلقدبل

بالآيةاستدلمندليلقوةالباقلانيعنونقل،فرعونإيمانوجوديفيد

)2(.فرعونإيمانعلى

.1/33الزواجر(1)

.2246/المتقينالسادةإتحاف)2(
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هدرس31رص،:فرعونبإيمانعربيابنقوليثبتانوالقاريالزبيدي

الشيخ-فرعونأي-بإيمانهقال"وممنالزبيديالمرتضىقال

يستريبلا:وفصوصهفتوحاتهمنمواضعفيعربيبنالدينمحيي

عبدالشيخعلىردوقد"عليهمدسوسغيروأنهكلامهأنهمطالعهما

:قال.عربيابنعلىمدسوسالكلامهذاأنزعمهالشعرانيالوهاب

الإرشادصاحبالمقريابنالدينمحييالشيخعلىشنع"وممن

منالقاريعليملاالمتأخرينومنالبقاعيوتلميذهحجرابنوالحافظ

.)1(الإتحاديةإماممنافقزنديقبأنهعربيابنيصفوالذيالحنفية

فيوقال"فرعونبإيمانالقولمنالعون"فربعنوانرسالةوكتب

الدواني،كالجلالتبعهومنعربيابنعلىرد"وفيهالأكبرالفقةشرح

عنوحكى")2(.المسألةهذهتحقيقفيمستقلةرسالةأئفتوقد

ابنعلىالردفيكاملاًمجلدًاصنفأنهالديننورابنالعلامة

)3(.عربي

بالتوحيدصرحمنأولعربيابنأنالنقشبنديالسرهنديواعترف

يأخذالنبوةخاتمإنوقالوفصّلهاالوجودوحدةمسألةوبوّبالوجودي

)4(.نفسهالولايةبخاتموأرادالولايةخاتمعنوالمعارفالعلومبعض

)1(

)2(

)3(

)4(

دار:طرضاعلىتحقيق64وانظر06و56الوجودبوحدةالقائلينعلىالرد

دمثق..للتراثالمأمون

37.و32صالوجود"بوحدةالقائلينعلى"الردكتابهفيمثلهوقال25الأكبرالفقه

37.الوجودبوحدةالقائلينعلىالرد

.287الربانيالاماممكتوبات
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عربي.ابنمنالعلميأخذع!ي!محمدأنأي

الفصوصشُرّاحالوجودوحدةفيكلامهتاييدإلىذهبوممن

والجلالالمهايميوعليوالجاميوالقيصريوالكازرونيالجندي

"الجانبسماهبالفارسيةكتابوللكازرونيالرومياللهوعبدالدواني

هذهمنهاعربيابنالشيخعلىاعترضمنعلىفيهرد"الغربي

")1(.المسألة

يوافقهمأن(اسلمأن)بعديهوديعلىالصوفيةبعضعرضوقد

كنتُحينبكفرهأقولكنتقد:قائلافيهمفصرخفرعونإيمانباعتقاد

.!أسلمتُأنبعدبإيمانهأفاقوليهوديًا

فلما،والطغاةالجبابرةوقدوةللكفرأنموذجألمجيمالنبيجعلهوقد

الأمة"هذهفرعون"هذاويقولجثتهإلىيشير!شَيوجعلجهلأبومات

.؟!مؤمنبرجُلجهلأباالنبيُيشبّهفكيف

منحينئذلتوقعنافرعونبإيمانالقائلهوتيميةابنكانولو

يشهدانوالسنةالقرآنفمانكُفر،تيميةابنمن"وهذايقولأنالهيتمي

الكافريُكفرلممنلأنكافر،فهوكفرهفيشكمنوكل،فرعونبكُفر

لأنهذلكبمثليقوللالهوتعصبهعربيلابنلتحيزهلكنهكفر".فقد

المقيت.التعصبمنباللّهنعوذ.عندهالأولياءمن

نوربأزليةالقائلينالصوفيةالغلوأهلمنالهيتميأنننسىولا

2.246/المتقينالسادةاتحاف)1(
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وقالالخلقيخلقأنقبلنورهمنقبضةأخذاللّهأنوزعمواع!ي!النبي

النبيفيالاعتقادهذاالحبشيعنهحكىوقدمحمدًا.كونيلها

الحبشيةالعقيدةأنمع.اللهمعشيءبقدمبالقوليلزمهلملكنهع!يمّ)1(.

نور")2(.منخُلقمحمد"قولالكفرمنأن

!يمالنبيأبويأحيااللّهأنزعممنقولإلىبعصبيةيميلوكان

المخالفةالضعيفةالأحاديثذلكفيومعتمدهأسلما)3(،حتى

يأذنفلملأميأستغفرأنربي))استأذنتع!يمالنبيقولمثلللصحيحة

)4("
.(النار")ْفيويباكأبي"إن:لرجلولمحوله""

جعلحتىالنبيفيوغلوهالإتحاديعربيلابنالمؤيدفموقفه

حقهفيأدبقلةأبويهبكفرالقولأنزعموامنووافقأزليًا،نوره

ولاتعديلولاجرحمنهميؤخذلاالذينبالغلاةيُلحقههذاكللمجؤ:

كالعسقلانيتيميةلابنالعدولتعديلعلىتجريحهمتقديميجوز

الله.رحمهموالسيوطيوالزملكانيكثيروابنالمزيوالحافظوالذهبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.917القويمالدليل

.3425/الهدىمنار

.1/33الزواجر

.(679)مسلمهروا

تنفعهولاشفاعةتنالهولاالنارفيفهوالكفرعلىماتمناْنباب)302(مسلمرواه

المقربين.قرابة

*!!-ء
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الظلمعلىدليلعربيابنمنموقفه

أودالجائرةالافتراءاتهذهعلىالردتفاصيلفيالدخولوقبل

يستحقلامنيكفرونوجماعتهالحبشيأنإلىالقارىءنظرلفت

معاصريه:قِبلمنتكفيرهثبتعمنويدافعون(تيمية)كابنالتكفير

:معاصرهعليهحكمالذيعربيكابن

وذلكوالانحلالبالزندقةالعلماء()سلطانالسلامعبدبنالعز

سوءِ"شيخ(عربي)ابنقائلافأجابهالعيددقيقابنعنهسألهحين

.111(فرجًايحزمولاالعالمبقدميقول،كذاب

)2(.فرعونبإيمانيصزحكانبأنهالهيتميحجرابناعترفوقد

بالقولالنحويحيانوابنالعسقلانيحجرابنالحافظواتهمه

)3(.للحلاجوالتعصبالمطلقةالوجودبوحدة

الاتحاديةجملةمنوأنهالوجودبوحدةبالقولالسخاويواتهمه

،الفارضوابنكالحلاجوخلقهاللّهبينالوجودبوحدةالقائلينالمحضة

ممابالرغمعربيابنعنلمناضلتهماالغرسوابنقطلوبغاابنوعاتب

الوجودبوحدةالقائلينعلىالردفيالقاريورسالة!23/484النبلاءأعلامسير)1(

34.ص

1/35.الزواجر)2(

.3/944المحيطالبحرتفسير2384/الميزانلسان)3(
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أا(.العقيدةحسنمنقطلوبغاابنعنمعروفًاكان

كريممقامإلىينتقلونالأولياءبأنيقولكانأنهالنبهانيوذكر

أ2(.فيكونكنللشيءيقولون

وأنالمشايخمنالكملأرواحبقدميقولكانأنهالسرهنديوذكر

تأتيك!ثموفاتهاكثرأنواعترف.أعمارهمبحسبكانالخلفاءترتيب

)3(.القلبمريضإلايتابعهاولاالسنةأهللعقيدةمخالفة

يُكَفِّرلمكمنكانيُكقرهلم"منعربيابنفيالمقزيابنوقال

علىعلقأنهغير.المكيحجرابنعنهحكاه"أ4(والنصارىاليهود

تساءلثم"الفارضوابنعربيابنعلىمنهاعتراضدزوهذابقولهذلك

الفتوحاتفيمابذلكمتجاهلا!تكفيرهيبررالذيالدليلعن

بسلسلةتيميةابنيرميحينفيالصريحالكفرمقولاتمنوالفصوص

نأبهفاجدر.كتبهمنعليهابدليلالإتياننفسهيكلفولاالتهممن

تعديل.ولاجرحمنهميؤخذلاالذينالمتعصبينبطائفةيُلحق

.122-9022/و6186/اللامعالضوء(1)

1.32/الأولياءكراماتجامع)2(

-277.303و264الفاروقيالسرهنديالربانيالاماممكتوبات)3(

2/937.الكبائراقترافعنالزواجر)4(



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاته

المتعصبينإفحام

منقالوافإن.عربيلابنالمتعصبينألسنةتُخرسالإجابةوهذه

ابنكالحافظالأئمةكباروهؤلاء:لهمفقلكافرفهوتيميةابنيكَفِّرلم

حيانوأبي)1(البلقينيالدينسراجالمقريوابنالسلامعبدوابنحجر

عربي.ابنبكفرقالوا

شهابوالقاضيالخياطبابنالمعروفصالحبنمحمدبكروأبي

علماءمنبهمايقتدىمماوهماالناشريعليبكرأبيبنأحمدالدين

)2(:اليمن

نأوإما.كافرًايكونيكفّرهلافمنوإلا،ذلكفيتوافقوهمأنفإما

وابنالسلامعبدكابنبكفرهحكموامنفيصيركافرًاليستقولوا

.كفارًاوغيرهمحجروابنالمقري

وبينتيميةابنمنالبدعأهلموقفبينالفرقنلحظوهكذا

نجدبينماتيميةابنعلىالمغرضالتحاملنرى،عربيابنمنموقفهم

كتبهوشهدتعصرهعلماءشهدالذيعربيابنعنالمطلقالتغاضي

بزندقته.

)طبقاتكتابهفيتيميةابنفييطعنالسبكيلنَجِدُإنناحتى

77.للهيتميالاسلامبقواطعالاعلام)1(

.913-138و135قاريعليللشيخالوجودبوحدةالقائلينعلىالرد)2(



هتيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات

منالأقلعلىأوعربيابنمنالتحذيرعنيسكتحينفي(الشافعية

كفرفيهاأنعلىالجميعاتفقالتيالمكيةوالفتوحاتكالفصوصكتبه

أعلام)سيركتابمحققحكىوقد.والنصارىاليهودكفريفوق

ينبىءمقيتبأسلوبصاغهاالذهبيعلىمؤاخذاتللسبكيأنالنبلاء(

القولبمعرفةتجاهلأووجهلالإنصافعنوبُعدوحقدتحاملعن

)1(.الخلافمواطنفيالفصل

فإنهم"عليهمدسوسالكلامهذا"إن:قالواإذاالمتعصبونوهؤلاء

مخطوطةأصلإلىورجوععلميتحقيقعنلالأئمتهمتقليدًايقولونه

عنه.يدافعونمنكتاب

18.471/النبلاءاْعلامسير)1(



تيهيةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالهقالاته

تيميةابنعلىالعينيالدينبدرثناء

منالشجاعةومواقفهتيميةابنعلىالعينيالدينبدرأثنىوقد

كانولهذا،)1(دحرهمحتىقتالهمعلىالناسيحرضكانوأنه،التتار

)2(.بالرحمةلهويدعويُجِلّهالعيني

بالمعروففيأمرتلاميذهمعالأسواقإلىينزلكانأنهويذكر

ذهبلأنهالسلطانإلىشكوهدمشقأهلوأن،بيدهالمنكرعنوينهى

ويسألونيعظمونهافكانواعليهاقعدلمجي!النبيأنيعتقدونصخرةلقلع

أثنىالسلطانالأمربلغفلماونزعهافأسًاتيميةابنفأخذعندها،الله

توضعالتيالرقعفيقلبالمنكراتبإزالةبنفسهيقوموكان،لذلكعليه

فيريقواالفواحشوأماكنالخماراتعلىمعهومنويمرالشطرنجعليها

.أوانيها)3(ويكسرواالخمور

وأنهالرفاعيةدجاجلةمعالمشهورةتيميةابنمناظرةالعينيوذكر

فلاالناريدخلونكراماتأصحابأنهمزعمواحينعليهمعرض

يغتسلأنعليهمواشترطمعهميدخلهاأنعرضمنها:شيءيصيبهم

الدهونبعضيستخدمونأنهموأثبتوالخلالحاربالماءالجميع

زعيمهموأن،الولايةفيهميظنواحتىالعامةعلىبذلكيحتالون

.للكتابالعامةالمصريةالهيئة403/الزماناْهلتاريخفيالجمانعقد)1(

.4223/الجمانعقد)2(

.1411/والنهايةالبداية288الدريةالعقود4/357الجمانعقد)3(



هتيهيةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالهقالات

فلا)1(.الشرعقدّاموأماالتتارأمامتظهركراماتهمأنتيميةلابناعترف

منينالمالكثرةتيميةابنمنازدادتالشكوىأنالعينيوأوضح

لابنمعظفاكانالذي)2(المنبجيمنبإشارةسُجنحتىعربيابن

فيتقولونفماذاتيميةابنمناللهرحمهالعينيموقفهذا.عربي

كانفقدتيميةلابنالسلطانسجنسببواضحاًباتفقد،إذنذلك؟!

شَلةوتواطؤعربيلابنينتصرمتعصبشيخالسلطانيالمرسوموراء

عربي.وابنللحلاجالمتعصبينمن

)1(

)2(

.473الجمانعقد

.461-4046/الجمانعقد



تيميةابنالال!مامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاته

تيميةابنعلىأثنواالذين

الحقفيوقوتهحالهبصلاحالمعتبرينالأئمةمنالعديدشهدوقد

أثرواقتفائهواجتهادهعلمهسعةفىأقرانهعنوتفردهالسنةعنوذبه

منهم:ونذكر"عينيهنصبالسنةقالوا"كأنحتىالصالحالسلف

الذي842()تالشافعيالدمشقيالدينناصربنمحمدالشيخ

تيميةابنسمىمنبأنزعممنعلىالوافر)الردبعنوانكتابًاكتب

الثناءفيالأئمةكبارمنالمئاتشهاداتفيهأوردكافر("الإسلام"شيخ

والتفهنيوالعينيحجرابنالحافظ:وقرظه.تيميةابنعلى

.والبلقيني)1(

الوافرللردحجرابنالحافظتقريظنص

السخاويأوردهكما

فيحجرابنالحافظترجمةفيوالدررالجواهرفيالسخاويقال

نصه:ماللكتبحجرابنتقريظاتسردمعرض

تيميةابنأنزعممنعلىالوافرالردعلىبهكتبماذلك"ومن

خمسسنةفيالدينناصرابنالشاملحافظكافرالإسلامشيخ

الحنبلبمب.لمرعي72تيميةابنعلىالأئمةثناءفيالزكيةالشهادة)1(



هتي!يةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةال!قالات

صاحبنابقراءةبالشامتليهاالتيالسنةأواخرفيبهوحدث،وثلاثين

الهاشم:النجم

هذاعلىوقفت.اصطفىالذينعبادهعلىوسلامدئهالحمد

جامع.لأجلهاجمعالتيللمقاصدهوالذيوالمجموعالنافعالتأليف

بماالنافعةالعلوممنوتضلعهصنفهالذيالإماماطلاعسعةفتخفقت

وشرفه.العلماءبينعظمه

بشيخوتلقيبه،الشمسمنأشهرالدينتقيالشيخإمامةوشهرة

كماغدًاويستمرالزكيةالألسنةعلىالاَنإلىباقٍعصرهفيالإسلام

الإنصافتجنبأومقدارهجهلمنإلاذلكينكرولا،بالأمسكان

عثاره.وأكثرذلكتعاطىمنغلطأكثرمما

بمنهألسنتناوحصائدأنفسناشروريقيناأنالمسؤولهوتعالىفالثه

عليهنبهماإلاالرجلهذاإمامةعلىالدليلمنيكنلمولو،وفضله

الإسلامفييوجدلمأنهتاريخهفيالبرزاليالدينعلمالشهيرالحافظ

الدينتقيالشيخجنازةفياجتمعماماتلماجنازتهفياجتمعمن

مئيبينماشهدهاجدًا،حافلةكانتأحمدالإمامجنازةأنإلىوأشار

بلببغدادكانسننظيرالخلائقمنبدمشقكانلوولكن،ألوف

جنازته.شهودعنمنهمأحدتأخرلماذلكأضعاف

الإمامإمامةيعتقدونكانواالأقلإلاببغدادكانمنفجميعوأيضًا

لهالمحبةغايةفيذاكإذالوقتوخليفةبغدادأميروكانأحمد

أكثروكانغائبًاماتحينالبلادأميرفكانتيميةابنبخلافوالتعظيم



تيميةابنالاسلاملثميختبرئةفل!السنيةالمقالاته

ومع،بالقلعةمحبوسًاماتحينعليهفتعصبواالفقهاءمنالبلدفيمن

عليهوالتأسفعليهوالترحمجنازتهحضورعنمنهميتخلففلمهذا

العامة.منأنفسهمعلىخشيةتأخرواأنفسثلاثةإلا

اعتقادإلاباعثلذلكيكنفلمالعظيمالجمعهذاحضورومع

.غيرهولاسلطانبجمعلا:وبركتهإمامته

.الأرضفياللّهشهودأنتم:قالأنهع!ي!النبيعنصحوقد

بسببمرارًاالعلماءمنجماعةالدينتقيالشيخعلىقامولقد

عدةذلكبسببلهوعقدت،والفروعالأصولمنعليهأنكروهاأشياء

ولابزندقتهأفتىأنهمنهمأحدعنيحفظولا.ودمشقبالقاهرةمجالس

حتىالدولةأهلمنحينئذعليهالمتعصبينشدةمعدمهبسفكحكم

علمهبسعةمعترففكلهمذلكومع،بالاسكندريةثمبالقاهرةحبس

فيقيامهمنذلكوغيروالشجاعةبالسخاءووصفهوزهدهورعهوكثره

ينكرلافكيف،والعلانيةالسرفيتعالىاللّهإلىوالدعاءالإسلامنصر

الإسلامشيخسماهمنعلىأطلقمنبلكافرًاكانأنهأطلقمنعلى

بلاالإسلامشيخفإنه،ذلكيقتضيمابذلكتسميتهفيوليس.الكفر

علىيصرولابالتشهييقولهاكانماعليهأنكرتالتيوالمسائل،ريب

عنادًا.عليهالدليلقيامبعدبهاالقول

منه،والتبريبالتجسيميقولمنعلىبالردطافحةتصانيفهوهذه

الأكثر-وهو-فيهأصابفالذي،ويصيبيخطىءبشرفهوذلكومع

لأن-معذورهوبل-فيهأخطأوالذي،بسببهعليهويُترحممنهيستفاد
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أشدكانحتىفيهاجتمعتالاجتهادأدواتبأنلهشهدواعصرهأئمة

الزملكانيالدينكمالوهوإليهالشرإيصالفيالقائمينعليهالمتشغبين

يثبتلمالذيالوكيلابنالدينصدرالشيخوكذلك،بذلكلهيشهد

.غيرهلمناظرته

البدعأهلعلىقيامًاأعظمكانالرجلهذاأنالعجبأعجبومن

شهرةكثيرةذلكفيوتصانيفه،والاتحاديةوالحلوليةالروافضمن

،تكفيرهسمعواإذاأعينهمقرةفياالحصر،تحتيدخللافيهموفتاويه

العلم.أهلمنيكفرهمنراواإذاسرورهمويا

الرجلكلاميتأملأنعقللهوكانبالعلمتلبّسمنعلىفالواجب

منفيفردالنقلأهلمنبهيوثقمنألسنةمنأوالمشهورةتصانيفهمن

فيمابفضائلهعليهويثنيالنصحقصدعلىمنهفيحذرينكرماذلك

العلماء.منغيرهكدأبذلكمنأصاب

الشيخالشهيرتلميذهإلاالمناقبمنالدينتقيللشيخيكنلمولو

التيالسائرةالنافعةالتصانيفصاحبالجوزيةقيمابنالدينشمس

منزلته.عظيمعلىالدلالةفيغايةلكانوالمخالفالموافقبهاانتفع

والمفهومالمنطوقفيوالتميزالعلومفيبالتقدملهشهدوقدفكيف

الحنابلة.عنفضلاوغيرهمالشافعيةمنعصرهأئمة

شيخسماهمنعلىأوالكفرالأشياءهذهمععليهيطلقفالذي

ردعهيجببل،.عليهالمقامهذافييعولولاإليهيلتفتلاالإسلام

".للصوابويذعنالحقيراجعأنإلىذلكعن



تيميةابنالاسلاملث!ي!تبرئةفل!السنيةالمقالاته

")1(.الوكيلونعماللّهوحسبناالسبيليهديوهوالحقيقولواللّه

اللّه.رحمهحجرابنالحافظكلامانتهى

الكامنةالدررفيعليهالعسقلانيحجرابنالحافظأثنىوقد

)2(المزيالحافظشيوخناشيخ"قال:فقالبالرحمةلهودعا1154/

فيتكلمإنحفطا.والاَثارالسننيستوعب"كانتيميةابنترجمةفي

فيذاكرأو،غاةيتهمدركفهوالفقهفيأفتىأو،رايتهحاملفهوالتفسير

")3(.جنسهإضاءأكلعلىبرز..روايتهوذوعلمهصاحبفهوالحديث

نصعليهحافظحيثوخذه

الحافظموقفخالفواالأحباشبالفما،نصعليهحافظهوفها

نص"؟عليهحافظحيث"خذهرايةحاملواأنهممعهنا

فينقدهفيلهيسلّم(بل،بأقوالهيحتجحجرابنالحافظزالوما-

فقد.)حافظ(أعطاهبل.()4(مكانولااللّه)كانروايةفيكماالحديث

ثمأفتخر(وبه،فخر!)الفقرحديث1(3/95الحبير)التلخيصفيذكر

يُعرَفلاكذبإنه:فقالتيميةابنالحافظعنهسئلالحديث"وهذاقال

".المرويةالمسلمينكتبمنشيءفي

)1(

)2(

)3(

)4(

1992.المخطوطرقمبتركياطوبقبومكتبةفيموجودةمخطوطة

محققة.01/593السبكي)طبقاتوالجماعة!السنةاْهلرايةحامل"السبكيفيهقال

.157و156:االكامنةالدرر

6.928/الباريفتح



هتيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةال!قالات

بصفةالمشهورةالحاشيةصاحبالحنفيعابدينابنالشيخووصفه*

()1(.)الحافظ

القيمابنتلميذهوعنعنهيذبكانالذي)2(القاريعليملاالشيخ-*

أهلأكابرمنأنهمالهتبينالسالكينمدارجكتابطالع"ومنويقول

.")3(الأمةهذهأولياءومن،والجماعةالسنة

الله"رحمهقالإلامرةيذكرهيكادلاالبوطيرمضانمحمدوشيخكم*

")4(.تعالى

ابنمناقبفيالعليةالأعلامكتابلهالبزار،عليبنعمرالحافظص

العلماء.عندومنزلتهومناقبهفضائلهفيهذكر،تيمية

جاهلإلاتيميةابنيبغضما"واللهالقائلالسبكيالبرعبدبنمحمدء

(.")ْبهمعرفتهبعدالحقعنهواهيصدههوىصاحبأو

ذلكوكان،تيميةلابنإنتمائهبسببأوذيالذيالزملكانيابن!!

الوجود،وحدةفيعربيابنلعقيدةالمنتصر)6(المنبجيمنبإشارة

.)7(الحافظذكره،بهوالوشايةعليهالنقمةإلىإنكارهوأدى

الذينوهم،الشجاعالموقفلهذاينصفوهأنأعدائهعلىوكانكو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

العربي.التراثإحياءدار:ط2/257المختارالدرعلىالمحتاررد

01(.0الظلام)تبديد"السنة"ناصربأنهالكوثريوصفه

252.-8251:المفاتيحمرقاة

الفكر.دار:ط155صمباركةزمنيةمرحلةالسلفية

.59الوافرالرد

.1405/والنهايةالبداية

.1/147الكامنةالدرر



ءإبرث

ء3-

)1(

)2(

)3(

)4(

)كاأ

تيميةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالاته

يعرفونلاأعداء0لكنالوجود،بوحدةللقائلينأعداءأنهميزعمون

.العدلولاالانصاف

.الناسسيدابنعليهوأثنى

)1(الشافعيةشيخالفزاريالدينوتاج

بقيأظن"مابهاجتمعلماتيميةلابنقالالذيالعيددقيقوابن

رجب)2(.وابنكثيرابنالحافظانذكره."مثلكيُخلق

له.الحاسدينوكيدوعملهعقيدتهوبين:كثيرابنوأنصفه

تيميةابنناظرالأرمويأنالسبكيةرسائلهفيالحوتزعموقد

لاطمتالأرمويساقيةأنوأكدذلككذّبكثيرابنأنمع،وأفحمه

)3(
الحمويةرسالتهلمناقشةمجلسًالهعقدوالماوانهم.بحرًا"

ثلاثوأمهلهم،الواسطيةعقيدتهلهموكتب.)4(أسكتهمبماأجابهم

السلف.عقيدةيخالفمافيهاويجدوايراجعوهاأنسنوات

(.به)ْويفرحتيميةبابنيفتخركانالذيالمقدسيالدينوشرف

التنوخي.منجاوابن

الإلهية.التفهيماتكتابهفيكماالدهلويالثهوليأحمدوالشيخ

غالباالذيالباريفيضصاحبالكشميريأنورمحمدوالشيخ

.13:303والنهايةالبداية

2.293/الحنابلةطبقاتعلىالذيل14:27والنهايةالبداية

وكانالرداءةغايةفيخطهبأنالأرمويالسبكيُووصف36.:14والنهايةالبداية

(.محققة9/163السبكي)طبقاتساذخا!رجلا

.14:4والنهايةالبداية

341.:14والنهايةالبداية



هتي!يةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات

كأ

كرير

)2(.الإسلاموشيخ)1(بالحافظيصفهما

تحتيُرلمواللهثماللّه"فوقالالذيالواسطيالحزاميينوشيخ

واتباعًاوخُلُقًاوحالاًوعملاًعلمًاتيميةابنشيخكممثلالسماء

")3(.حرماتهانتهاكعندتعالىاللهحقفيوقيامًاوكرمًا

قاله.كراماتهمنشيئًاوذكرالأذرعيالدينشهابالشيخعليهوأثنى

حجر)4(.ابنالحافظ

(.)ْالحنفيطولونوابن

در.تيمي!ابنمناقبفيالدريةالعقودكتابوله،الهاديعبدوابن

علىردهفيواعتمادهالحديثفيضعفهوكشفالسبكيعلىفيه

الضعيفةالرواياتعلىالقبورإلىالرحالشدشرعيةحولتيميةابن

والموضوعة.

بعلومهمتعنا"اللهم:قالأنإلىعليهالثناءفيالعلائيالحافظوبالغ

")6(والآخرةالدنيافيبهوانفعناالفاخرة

"هو:وقالكثيراعليهأثنىالذيرجبابنالرحمنعبدوالحافظ

أبوالدينتقي.الزاهدالمفسرالحافظالمحذثالمجتهدالفقيهلإمام

فيالإطنابعنتغنيوشُهرته،الأعلاموعَلَم،الإسلامشيخلعباس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.113و301و09و75و46و23الملحدينإكفار

.131الملحدينإكفار

.14/137كثيرلابنوالنهايةالبداية

.016:االكامنةالدرر

الصالحية.تاريخفي2/538الجوهريةالقلائد

.915:االكامنةالدرر



تيميةابنالاسلامشيختبرلةفل!السنيةالمقالاته

كئرث

غئج-

حقائقومعرفة،القرآنفهمفيدهرهفريداللّهرحمهكان..ذكره

.")1(الإيمان

العراقي.والحافظ

نجيح.بناللهسعدبنوعمر

.المزيالحجاجأبوالشيخزمانهوحافظ

الرحبي.بكروأبو

.العمرياللهوفضل

الحنفي.قطلوبغابنقاسموالشيخ

.عصرهمجتهدالبلقينيرسلانبنعمرالاسلاموشيخ

:قالالذيالعينيأحمد(بن)محمودالدينبدرالشيخالحنفيةوإمام

الزندقةالىنسبهومنحقًا،الكافرفهو:كافرتيميةابنأنقال"فمن

فيهاوليس،الاَفاقفيتصانيفهسارتوقد،ذاكوكيف،زنديقفهو

")2(.والشقاقالزيغعلىيدلمماشيء

درجةترجيحفيويعتمدهبهيحتجيزللمالذيالسخاويالحافظ

المخالفبذلكلهأقرّوحفظًااطلاعاًتيميةبابن"وناهيكالأحاديث

الحافظعنهقالوقدهذا،مثلفيكلامهلايعتمدوكيف،والموافق

منه:وعزوهاللمتوناستحضارًاأشدرأيتما:الذهبيالدينشمس

مفتوحة.وعينرشيقةبعبارةلسانهطرفوعلىعينيهبينالسنةكأن

)1(

)2(

293.-2/387الحنابلةطبقاتعلىالذيل

.245الوافرالرد



ءتيميةابنالاسلاملثليختبرئةفل!السنيةالهقالات

النبويةالسيرةمصنفالناسسيدابنالدينفتحالعلامةووصفه

السخاويقالثمحفظًا"والاَثارالسننيستوعب"وكاد:فقالالمشهورة

عندمقررةعليهأُنكرَتمسائلإليهنسبتقد.نعم":النقلهذابعد

وإيانَا")1(.اللّهرحمهغلطاتهعُدّتمنوالسعيد،العلمأهل

نقدهفيتيميةبابنبالاحتجاح"الحسنة"المقاصدكتابهامتلأوقد

هذهمنجملةالىونحيلكوتضعيفًاتصحيحاًوالرواياتللأحاديث

)384(و)233(وو)922()17(و)45(رقمحديث:الأحاديث

و)1356(و)714(و)883(و)856(و)838(وو)906(

فيقولالحديثلرواياتوتضعيفهبتصحيحهيحتجيزلولم)1126(.

)2(.العلمأهلباتفاقموضوعكذبالحديثهذا:تيميةابن"قالمثلا

)1(

)2(

(.والطينالماءبينوآدمنبيأ)كنتحديثعندالحديثيةالفتاوى

الوارق:طالصباغتحقيق402و002صالمشتهرةالأحاديثفيالمنتثرةالدررانظر

.الرياض-



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةال!قالاتء

تيميةلإبنالزبيديتعظيم

"واللّهكقولهالقيمابنوتلميذهتيميةابنيعظمالزبيديزالوما

القيمابنبأقوالالاحتجاجمنويكثر)1/93(."القيملابنيغفر

تيميةابنشيخهوبأقوال027(2425/و413و604و132و)1/67

()0042/601()1/)الحافظ(تيميةابنويصف176(.و017)1/

فماذا482(.3/و)4/537الاسلاموبشيخبل017()1/)الامام(و

تيميةابنقال"منالبخاريالعلاءبقوليحتجونالذينالأحباشيقول

؟الزبيديبكفريحكمونهلكافر")1(فهوالاسلامشيخ

لابنتكفيرهفيفليوافقوهحجةالبخاريالعلاءتكفيركانولئن

طولونوابن!-66(!65)2/الأشعريينبراءةصاحبذكرهكماعربي

"فاضحةكتابعليهالردفيوكتب2/538(الجوهرية)القلائدفي

".الملحدين

كانتفإن.كتبهالىالنظرويحرمبالنوويطعاناكانالعلاءوهذا

عربي!وابنالنوويفيبحكمهفخذوامعتبرةعندكمشهادته

ابنوتضعيفاتبتصحيحاتالعراقيوالحافظهوالزبيديويحتج

المخالفينعقائدمنالأشعريين)براءةكتابصاحبذكرهبماحليمجميليحتج)1(

الشيخكتبوقد.الاسلامشيختيميةابنبأنيقولمنكفرعلىكدليل66(-2/65

علىالوافر)الردبعنوانالبخاريالعلاءمقولةعلىالردفيكتاباالدمشقيالدينناصر

كافر(.تيميةابنأنزعممن



ءتي!يةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات

حديث"عنقالفقدالإحياء)1/944(شرحفيكماالحديثفيتيمية

تقيالشيخعنهوسئل:العراقي"قال"أمتهفيكالنبيقومهفيالشيخ

له".أصللابأنهفأجابأحاديثجملةفيتيميةابنالدين

دمثرجلاالزبيديوعرفتكله()الاتحافكتابهقرأتولقد

المسائل.بعضفيلهممخالفاكانولوالعلملأهلموقراالخلق



تاتقدماطرهرا:ارةالمظهـا!مافىبقو)5يعهلرلاافصاطضارةالهلهقسبجءداالىاحتاجان

الاعابع!ةبضبانيهونإ:رذالطحبانحنيهةوجؤز.أبعندءهـرهباليدالصلأةفى)ةبجاعد

ءلهسدا-فاظباللسانله-دواتفاظالمببالةالا!،ءرلاالغمزإلاناملرلا-طزهبيريم!كهابىخةأو

رقيلإخبالاعالعدابهلضارادأةبلياتراارفىمجع،لرايهنلكزاءىيرىالدسرحفىكذا

ا-ا،لنعاؤعافىر!للاباسبفةأبئتمعر!لءدالخوعينقمىمنيظلانهأإع،صاوااقكبا

!ثلظ"الثالئةهـ!قىعاةاظلاتقا؟طراتفاظاةممنوافىيمفىوقيلبةخوالم!فىظلاتارانمأ

بمر?هالا"آلاكابركا-دتدض!لههانسبمش!لأةصدتعألىالتهتبرحمهافيالاصلام

ءلىء-درغيرأبلةصرلا!بر!همرلاابنا،باركالارإهةلاالاثمةينااتاخدص!فك!

لنوعا.قهذالةآفىكأبسالاصلأم!ك!تضاشنعمابل؟فنأررمجازاأصفبفةا!ضاناما

اخبينئهالىففرلى4لفاظالرمنكابينهـاالةصالىلا!ابهببنعليموسمالتهصلىالنبىان3ات

رءزيضارلمياتعث!رَاموسلمعل!التهانبىعلىمنتعراازاوهزاركازاينناولهذالهممانرلا

11افيعك،وااش!،صارضى.حودبنواعنع!طن&ذوىرلعمللممراامنبعراماقها

للت.،.اأتركبألص!نعالىلنها،تلسورنوذ!ا!هظمدةي!فونجمبعارلهذالعمللهلمراوا

رله!اكأتالايمكنفرلمممانبهبلرنوندبرالكلدمالقرَانونأفلأبندبرررألإنهاَلبدبروا

إهـ؟اضااشمنإهدهمنلىبافيةالنابهبنكذكاوفىجدافلبلاالغرَاننفسيرفىالببةببن

-لاةناراوالا-صدلالبالاصمَباطذ!بعفىفىبماكلراروالىابةءنلنفسيرانلفىجبع

فطلااتتنزعاخنلاتالىلح!-ظلأتمناعنهمما!ىوغالبالنلسبرفلبل(ففى11

فىامعنىءىندلعباؤناصبهبعبآرفيهراهـاداعنمنهمرعبرواحدانأصدهداتفانوزك

،لا،مالا-بدبئأرنالفزباتباعالمسنقبمانحادا!ىكثفسبرالمراطضمع.الافبرالمعنى

برأر-تاءعلىرعفا*ا!،!نهماو)-طنالغرآننج!احهوابنالاطمدلانفانفي

هو4رفرالمنفاليةانعبؤدق:طرمنفالرفرلوالجاعةالسنة"!فالمنركذ":فرل

سناكأمنةةلتهنرض!اكأ!راحدةال!اتواضارأنهؤ،ءكهم!ؤوأثالرسرلىفهر

لنوعاعلىالمغوتنبيهافثيلعلىصببلأنراعهبعفىالهاممنا،سمفيص!مغلمأن

1220بعبرا-لمنفن(ايادةاءات1)-68)

لد!:عومإحياءثمرحالشئ!الس!دةإتحلفكنابمنصورتان

482صفحةالثالثالمبلدفيإحداهما

537صنحةلرابعالمبلدفيوثلألبهما



هتيميةابنمالاسلاشيختبرئةفيمالسنيةالمقالات

تيميةابنعلىالزملكانينناءينقلالسيوطي

"تقي"المجتهدينأحدالاسلام"شيختيميةابنيصفوالسيوطي

")1(.القيمابنالدينئممس"العلامةبوتلميذه"الدين

الإماموشيخنا"سيدناوأنهتيميةابنعلىثناءهالزملكانيعنونقل

قدوةالأئمةإمامالقدوةالعابدالزاهدجمتهدالم!الحافظالأوحدالعالم

الدينعلماءأوحدالمجتهدينآخرالأنبياءوارثالعلماءعلامةالأمة

العلومذيالمبتدعينقامعالمتكلمينبرهانالأعلامحجةالاسلامبركة

المنة،علينااللّهبهعظمتومَن،السنةم!حيي،البديعةوالفنونالرفيعة

تقي،المحجةوهديهببركتهواستبانت،جةالح!أعدائهعلىبهوقامت

."أركانهالدينمنوشيدءضارَهُاللهُأعْلى:تيميةابنالدين

:يقولأنشدثم

الحصرِعنجفتْوصفاتهلهالواصفوانيقولماذا

الدهرأعجوبةبينناهوقاهـ-ةٌلئهحجةٌهو

الفجرعلىأربْتَأنواره!،هرةالخلقفيآبةٌهو

دهرهفريدالعلاّمةخطمنالترجمةهذهنقلتُ:السيوطيقال

الثه.رحمهالزملّكانيالدينكمالالشيخعصرهووحيد

341.و2/136و221و1/123لافتاويالحاوي102المنطقصون)1(



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفيمالسنيةالمقالاته

منه")1(.أحفظسنةخمسمائةمنذيُرَلم"يقولوكان-

القيمابنتلميذهبأقوالكثيراويحتج)2(.تيميةلابنيدعووكان-

)3(.الدينشمسبالعلامةويصفه

عليهالبرزاليثناءوينقل

سيدناقال:قال:البرزاليالدينعلممن"ونقلتُالسيوطيقال

،الوَرعالعابد،الزاهد،،الحافظ،القدوةالعلامةالعالمالإمامشيخنا

القراَن،ترجمان،الهدىعلامة،الفرَقمفتي،الأمةحبر،الأئمةإمام

الشريعةزكي،والألفاظالمعانيفارس،الحفاظعمدة،الزمانحسنة

تيميةابنالدينتقي،البدعةقامع،السنةناصر،البديعةوالفنون

النحويةوالنظائر)الأشباه"درجتهورفعبركتهاللّهأدامالحزاني،

.)3/681-683

)1(

)2(

)3(

171/لصفديلصلاحالنصرواْعوانالعصرأعيان3681/النحويةوالنظائرالأشباه

393.-2293/الحنابلةطبقاتعلىالذيل

102.المنطقصون

341.و2/136و221و1/123للفتاويالحاوي102المنطقصون



تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالات

"الاسلام،،شعختيميةابنلقبواالذين

ه

:الاسلامشيخللقبديميةابناستحقاقعنأما

لقبوهلماذاالشعرانيواسألرجبوابنلي7السيو:الحفاظفاسأل

،الاسلام"شيختيميةابنعنالسيوطيلإم3فيجاءفقد.اللقببهذا

العصر،نادرة،الاسلامشيخ،البارعالطفسرالمجتهدالفقيهالحافظ

الزُفاد")1(.عَلَم

وصفهلماذا:السادةواتحافالعروستاجصاحبالزبيديواسأل؟!

بأقوالهواحتجعليهوأثنىالاسلامبشيخ(السادة)إتحافكتابهفي

لهونقلالاسلامبشيخوصفهأنبعدثمإتحافهفيعديدةمرات

تيميةابنكلاممنملخصا"انتهىقالإقرآناأصولفيعظيماكلاما

جدا")2(.نفيسكلاموهو

المريالحجاجأباالحافظبأنيفخركانالة+يالسبكيالتاجاسألبلرز-

الدينتقيلأبيه:لاثنينإلا(الاسلام)لفجخلفظبخطهيكتبلم

.نيمية)3(.ابنالدينولتقيالسبكي

"شيخلفظيثبتيكنلمالمزيبأنالعلاذبالحافظواعترف-"

)1(

)2(

)3(

المنطقصونالسيوطيكتابوماقدمة)1144(رفمترجص"316،الحفاظطبقات

3/683.للسيوطيوالنظائروالأشباهاصروالكلام

.4/337الققيزالسادةاتحاف

والنظا!الأشباه2/387الحنابلةطبئاتعلىالذيا.1/391الافعيةطبقات

.3/681-683



تي!يةابنالاسلاملثميختبرئةفل!السنيةالمقالاته

)1(.تيميةولابنالسبكيللتقيإلا"الاسلام

تيميةابنعنالذبكثيركانالذيالحنفيالقاريعلىملاوالشيخ-.:

شيخابأنهماووصفهماالشمائلشرحفيكماالقيمابنوتلميذه

وأكابرها.الأمةهذهأولياءومنالاسلام

.")2(الاسلام"شيخيصفهكانالذي(الوهاب)عبدوالشعراني!

لم"انقالالذيالحنفيالدينصفيبنمحمدالدينشمسوالشيختة

الحريريابنالقضاةقاضيوقالهافمن؟الاسلامشيختيميةابنيكن

)3(.تجاههالمنصفةوقفتهبسببالأذىلقيالذيالحنفي

"علامةبأنهلهويشهد"الاسلامشيخ"التقييصفهالذيطولونوابن7

ادعاءعلىردوفيهحتمًاموتهبعدعليهأثنوا")4(.فهؤلاءزمانه

الأمر.أولكانالثناءذاكأنالحبشي

الإسلامبشيخيصفهالذهبي

تيميةابنعلىالثناءمنالذهبيكتبمنكتابيخلويكادولا

(.)ْالإسلامبشيخووصفه

شيخبالقلعةتوفيالقعدةذي"وفي:الإسلامدولكتابفيوقال

سبععن،الحرانيتيميةابنالحليمعبدبنأحمدالدينتقيالإسلام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

للعلائي.54المناصبلزغلالطالبنقد

556الاطلاقعلىاللهبنعمةالتحدثفيوالأخلالتىالمننلطائف

.14142/كثيرلابنوالنهايةالبداية1/147الكامنةالدر

.458و2452/الصالحيةتاريخفيالجوهريةالقلائد

.21161/-21/156و11035/و7/373النبلاءأعلامسير



هتي!يةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالات

يخلفولمألفا،بستينحزرواماأقلخلقوشيّعه،وأشهرسنةوستين

")1(.والفضلالعلمفييقاربهمنبعده

السبيعياختلاطيثبتالذيحجرابنالحافظكلامتبطلونوأنتم

تتجاهلونلكمفما:عنهالاختلاطنفيفيالذهبيقولعليهوترجحون

؟الاسلامبشيخووصفهتيميةابنعلىثناءه

.7491للكتابالعامةالمصريةالهيئةط237للذهبيالاسلامدول)1(



تيميةابنالاسلاملث!يمتبرئةفل!السنيةالمقالاثه

تيميةابنمنالرفاعيةموقف

كانواكبارهممنالعديدأنإلاللرفاعيةتيميةابننقدمنوبالرغم

بالكفر.يتهمهأنمنهمواحدبباليخطرلمهذاومع،عليهيثنون

لهيدعوكانأنهإلاعليه(الهدىأبو)محمدالصياديتحاملفمع-

)2(.الوتريوكذلك.")1(عنهويعفويرحمهأناللّه"نسألقائلا

"المبارك"العالم:بيصفهالرفاعيالمنيعيصالحالشيخوكان-

كونومعكافرًا.عندهميكنلمأنهعلىيدلوهذاله)3(معاداتهمع

تيمية.ابنفيطريقتهأعيانبرأييباليلافإنهالطريقةرفاعيالحبشي

بكفريحكملافلماذاتكفيرهعنلامتناعناضالينالحبشيعندكنافإن

الذيالشعرانيوبكفرأولا،تيميةابنعلىأثنواالذينالأفاضلالأئمة

التيالرفاعيةالطريقةفيرفقائهبكفرثم"الاسلامشيخ"بوصفه

بالكفر!ذلكبعدعلينايحكمثم،عليهلثنائهمإليهاينتمي

ثمجميعا،هؤلاءعلىتيميةابنحاليخفىأنأعتقدفلست

حتىالناسأغلببتكفيرالمشتهرونوأتباعهالحبشيإلالذلكيتفطنلا

")4(.المكفرة"فرقةبالاَخرونولقبهمالمثلبهمضرب

)1(

)2(

)3(

)4(

802الصياديواديحسنبنلمحمد.الأكابروأتباعهالرفاعيسيرةفيالجواهرقلادة

.217و2اوه

.141للوتريالصالحينمناقبوخلاصةالناظرينروضة

.141الناظرينروضة

يكن.فتحيللأستاذ925الحركيةالموسوعة



تيهيةابنالاسلاملثليختبرئةفل!السنيةالهقالات

الفصلالجواب

ء

عربيلابنالشعرانيالوهابعبدبتزكيةيحتجالحبشيكانواذا

كانالذيوهوتيميةابنفيشهادتهيقبللافلماذاالكفر)1(منوتبرئته

علىأثنواالذينأكثرأنوالفرق")2(.الاسلام"شيخبيلقبهذكرهإذا

.الفاسدةكتبهمنالتحذيروعلىعربيابنكفرعلىاتفقواتيميةابن

بشهادةويتمسكوزنًا،لشهاداتهميقيملاالحبشيأنغير

جوابهذا؟!تيميةابنفيالشعرانيبشهادةتمسكفهلا:الشعراني

عليه.الاجابةلهميسهللاولأتباعهلهملزم

وأنصفوهوعظموهعليهأثنوابلبكفرهالعلماءأفاضليقُللموإذا

نأشهدحبشيبشهادةونستبدلهاكلهمشهاداتهمنبطليجعلنافمالذي

باللغةليسالقراَنوأن،اللهكلاممنلاجبريلإنشاءمنالقرآنألفاظ

ومنعالرباوأباح،متبرجةمتزينةمتعطرةالمرأةخروجوأباحالعربية

وأجازاللّه،علىوالتحايلبالنجسالمتلبسصلاةوأباحالزكاة

بالباطنيةواستعانالكذبواستباح،اللهدونمنبالموتىالاستغاثة

العدولشهاداتوتُرَذُكهذارجلشهادةتؤخذفكيفوالقرامطة

الأفذاذ؟

ذلكعلىحملهولعلهتيميةابنتضليلالعلائيعنروي،نعم

.152القويمالدليل()1

.556والاخلاقالمننلطائف)2(



تيميةابنالاللمامشيختبرئةفيالسنيةالهقالاتكا

هماالسنةأهلرئيسابأنقولهالتعصبومثالعنه)1(اللهعفاتعصبه

)2(.مبتدعضالإلايعارضهمالااللذينوالأشعريالماتريدي

علىمعترضًايزللمالفريقينمنكلآتبَاعفإن:منهعجيبوهذا

بلالمسائلبعضفيالأشاعرةبضلالالماتريديةحكمحتىالآخر،

واحدًامذهبًاليسافالمذهبان.الإيمانخلقمسألةفيكماكفّروهم

علىالرأيتقديمعلىيتفقانوكلاهماضالا.الآخريرىوأحدهما

.واختلفواآراؤهمتضاربتولهذاالنص

أشاعرةفهؤلاءوالهيتميوالحصنيللسبكيبالنسبةالأمروكذلك

اللهأسماءفيالتأويلإلىدعاة،المذهبعنمدافعونالعقيدةفي

اللّهوتشبيهالاعتقادبخبثالصفاتمثبتعلىيحكمون.وصفاته

المحفوفالتأويلإلىبهودفعًا،الصفاتإثباتعنلهفتنةً:بخلقه

بالمخاطر.

منوتحكيمالحَكَمَ،هوالخصمجعلالإنصافمنوليس

اسمهجديدمذهبعلىفإنهمالعقائدفيتيميةابنمعتخاصموا

تابالذينفسهالأشعرييعرفهلم)الماتريدي(أو()الأشعريالمذهب

حنبل.بنأحمدمعتقدإلىالناسيحيلوصارالاعتزالبدعةمن

له،المخالففيللطعنكافِسببلمذهبهمالمنتمينتعصبومجرد

العلائي.منرأيتكما

عليه.الثناءمنذلكعكسعنهوروي)1(

36.المناصبلزغلالطالبنقد)2(



ءتيهيةابنالاللمامشي!تبرئةفل!السنيةالمقالات

من:تحقيقمجلسلهعقدواالذينلخصومهتيميةابنقالولذلك

فيكفخصميأنتم:فقال.فيكالحَكَمنحنفقالوا:بيننايحكمالذي

؟!وبينكمبينيفيماالحَكَمتكونون



تيميةابنالاسلامشيحنتبرئةفل!السنيةالمقالاته

لبعضبعضهمالعلماءجرحفيقاعدة

فيقادحهومنالعلماءمنأنتبينقد:!لت"فإنالألولسيقال

قدأنهإلا،المرضيةالراضيةالفرقهْمنأقلكانواوإنتيميةابنالشيخ

التعديل.علىمقدمالجرحأن:التعويلعليهاالتيالقاعدةمنعُرف

".الصوابعنللخطأالمميزالجوابفما

فيالمختار""الدرمحشىفيعابدينابنالعلامةقال:والجواب

التعديلاعلىمقدمالجرحاالقاعدةهذه"إنالحُسام")1("سلُّكتابه

فيهالتكلمأنعُلممنغيروفى،عدالتهاشتهرتمنغيرفيهيإنما

الباجي:الحافظقالْفقد،وعباوةجهالةأوعداوةعنناشىء

وكانت،جارحهوندر،ومزكوهمادحوهكثُرمَنأنعندناالصواب

فإنّاغيرهأومذهبيتعصبمنجرحهسببعلىدالةقرينةهناك

البابهذافتحنافلو:وإلا،بالعدالةفيهونعملفيهالجرحإلىلانلتفت

منماإذ،الأئمةمنأحدٌلناسَلملماإطلاقهعلىالجُرحتقديموأخذنا

.هالكونفيهوهلكطاعنونفيهطعنوقدإلاإمام

إلاشيءكلفيوالقراءالعلماءبقول"يؤخذديناربنمالكوعن

العلماءعلم"اسمعواعباسابنوعنبعض")2(.فيبعضهمقولفي

منتغايراًأشدهمبيدهنفسيفوالذيبعضعلىبعضهمتصدقواولا

السبكي.عننقلهالعله)1(

.وا/188محققغير2/9محققالسبكيطبقات)2(



هتيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةال!قالات

زروبها")1(.فيالتيوس

واختلافهاالعقائدحال:الجرحعنديُتفقدأنينبغي"ومما:قال

فيالمجروحالجارحُخالففربما،والمجروحالجارحإلىبالنسبة

يكونأن"وينبغي:بقولهالرافعيأشاروإليه.لذلكفجرحهالعقيدة

يحملهمأنمنخوفًاالمذهبفيوالعصبيةالشحناءمنبرآءالمُزكّون

الأئمة،منلكثيرهذاوقعوقد،فاسقتزكيةأوعدلجرحعلىذلك

".مصيبوالمجروحالمخطئونوهممعتقدهمعلىبناءجُرحوا

الأصفهاني:نعيموأبوالعسقلانيحجرابنوالحافظالذهبيوقال

أنهلاحإذاسيمالا،مقبولغيربعضفيبعضهمالأقرانقول"إن

قال.تعالىاللّهعصمهمنإلامنهينجولاالحسدإذ،مذهبأولعداوة

ذلك".منأهلهسلمعصرًاعلمتُ"وما:الذهبي

تكلمقدالسابقينكبراءمثلكان"إذا:الفضيلترجمةعندوقال

فمن،فيهيتكلمعياضبنالفضيلومثلوالخوارجالروافضفيهم

لموفضلهالرجلإمامةثبتتإذاولكن؟الناسألسنةمنيَسْلمالذي

بالعدلوزنإلىيفتقرالعلماءفيالكلاموإنمافيه،قيلمايضره

")2(.والورع

بابفتح"قدالمسائلادلةإلىالسائلهدايةفيالقنوجيوقال-

عصمهمنإلامنهاسَلِمَمنقلّوتعضبانعداواتوالتمذهبالتقليد

6.362/المتقينالسادةاتحاف)1(

.8/448النبلاءاعلامسير)2(



ه
ث)1(

".لله

تي!يةابنالاللمامشي!تبرئةفيالسنيةال!قالات

أحدتجريحفيهيمبللمعدالتهثبتترجل"كلأحمدالإماموقال

")2(.جرحهغيريحتمللابأمرعليهذلكيبينحتى

منمذهبعليهادُعِيَمنكلُكان"لو:الطبريجريرابنوقال

شهادتهوبطلتعدالتهوسقطت،بهادعىماعليهثبتالرديئةالمذاهب

قولمنسبهوقدإلامنهممالأنهالأمصار،محدثيأكثرتركُللزمبذلك

تسقطوما،الجرحفيهيمبللمعدالتهثبتتومن.عنهبهيُرغبماإلى

")3(.بالظنالعدالة

تيمية.ابنخصومبعضمعالمهمةالقواعدهذهبعدولنمض

ذلكفيالصياديكلاموانظر5/993النبلاءأعلامسير1/111الاعتدالميزان)1(

702(.الجواهر)قلادة

7/273.التهذيبتهذيب)2(

.428صالساريهدي)3(



تيميةابنالال!ماملثليختبرئةفل!السنيةال!قالات

والمذهبيةالتعصبعصور

ه

الصوفيوالغلوالفكريبالتحيزتيميةابنعصواتسموقد

وفيالعقيدة!)1(وفيالفقهفييتبعهإمامله"فكلٌالأشعريوالتعصب

حسبيؤموإمامءالمذهبحسبيقضيقاض:قضاةأربعةمدينةكل

المذهب.

تشهدالشامبلاد"وكانت:للذهبيالنبلاءإعلامسيرمقدمةفيقال

فيفيهيتدخلونالمماليكالحُكّامكانحادًا،وعقائديًامذهبيًانزاعًا

ذلكقبلالأيوبيونوكان،أخرىعلىفئةفينُاصرونالأحيانمنكثير

يجبالتىالحقةالعقيدةواعتبروهاالأشعريعقيدةبنشرعنواقد

هوكمامتعصبًاأشعريًااللهرحمهالأيوبيالدينصلاحوكاناتّباعها،

مصرفيعظيمةقوةللأشاعرةأصبحتفلذلك،سيرتهمنمعروف

.")2(والشام

بيدتيميةابنمحاكمةتكونأنالإجحافمنأنهيؤكدهذاكل

الدافعكانالمعاصرينالعلماءوحسدللمذهبالعصبيةوأن.خصومه

جميعًا.عنهماللهعفاعليهالحملاتوراء

.زهرةأبومحمد642الاسلاميةالمذاهبتاريخ)1(

.1/13النبلاءاعلامشر)2(



تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالاته

تيميةابنمنالحصنيموقف

ابنمنالعداءالشديدالحصنيالدينتقيبموقفالحبشيواحتج

الحصنيفيكثيرينشهادةالاحتجاجهذابطلانفيويكفي

كانأنهوالسخاويوالمقريزيشهبةقاضيوابنحجرابنكالحافظ

الآخرين.ظلمإلىويؤديالحقعنيعميوالتعصب)1(التعصبشديد

والحنابلةالقضاةفأهانه،تيميةابنبكفريصزحالحصنيوكان

.واحتقروه)2(كثيرةإهاناتدمشقوأهالي

عصبيةشدةالمقريزيالإمامعنينقلالسخاويالإمامونرى

:فيقول.عامبشكلالحنابلةوتجاهبلتيميةابنتجاهوغلوهالحصني

للأشاعرة،التعصبشديدكانالحصنيأنعقودهفيالمقريزي"وذكر

ابنفيوتفحشالحد.عنمنهيخرجإنحرافاالحنابلةعنمنحرفًا

الجوامعفيبذلكيصرحبل،احتشامغيرمنبتكفيرهوتجهر،تيمية

أهلعادةعلىجريابهواقتدواأتباعهعنهذلكتلقىبحيث،والمجامع

يعلمالذياللهعلىجميعاوسيُعرضان،اعتقدوهمنتقليدفيزماننا

)1(

)2(

لابنالشافعيةطبقات111-8/011العمربأبناءالغمرإنباء683/اللامعالضوء

6/83.اللامعالضوء4/89شهبةقاضي

1/28.الطالعالبدر1/145اللامعالضوء261الوافرالرد



هتيهيةابنالاللمامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات

عنه")1(.اللّهعفاماتحتىذلكعلىيزلولم.المصلحمنالمفسد

اجتمعالطرابلسيمحمدبنإبراهيمالشيخأنأيضاالسخاويوذكر

شيوخهعنسألهثم.الحصنيالتثي"لعلكله:وقالبالحصني

عبيدأوتيميةابنعبيدسميتهمالذينشيوخكإن:لهفقال.فسمّاهم

أخذأنإلاالحصنيوسعفماأنت؟!عليهتحطّبالكفما،عنهأخذمن

.السخاويقولانتهى")2(عليهيردّيجسرولموانصرفنعله

سيمالا.والتعصبالشذوذعلىدليلالحصنيمنالموقففهذا

كانولذلك.الموقفهذامثلعنهميُعرفلمالعلمأهلعامةوأن

بتوبيخه.مشعرانوالسخاويالمقريزيكلام

أنهشخص"عن"بلغهأنه)3(الحصنيكلاممنالحبشينقلوقد

المنظر")4(.مخيفثعبانًاصدرهعلىفوجدتيميةابنقبرنبش

صحلو(الصوفيةمكاشفيمن)ولعلهمجهولعنبلغهالذيوهذا

بهيحميهالثهجنودمنيكونأنالثعبانذاكفلعلتيميةلابنكرامةلكان

ونبشه!أعدائهقبورنبشعلىحقدهيحملهالذيالحاقدهذاأمثالمن

لعنلمجييهالنبي"أنعائشةعنجاءلماللعنةمستحقًايجعلهللقبر

القبور.نبّاشأي(")ْوالمختفيةالمختفي

.48-6/83للامعالضوءا(1)

1.03/للثموكانيالطالعالبدر1/145للسخاوياللامعالضوء)2(

88(وتمزدشبّهمنشبَهدفعكتابهفي)3(

77.السنيةالمقالات)4(

2148(.)الصحيحةصحيحبسند8027/السننفيالبيهقيرواه)5(



تي!يةابنالاسلاملثليختبرئةفل!السنيةالمقالاته

الخرافاتمنالعديديجدالمذكورالحصنيكتابفيوالمتأمل

فالحصني.قبرهعندبهوالاستغاثةاللّهرسولمحادثةوكثرةوالمبالغات

المنهج."حبشي"



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالهقا!ت

عربيابنمنحيانأبيموقف

ء

تيميةلابنالمعاصرحيانأبيعننقلالسبكيأنالحبشيوذكر

حتىيلعنهزالماقرأهافلما،العرشيةتيميةابنرسالةعلىاطلعأنه

أخلىاللّهإنفيهاقالأنهزعمواالكفر)1(.منفيهارأىلمامات

عليه.ليُجلسهعرشهعلىمكانًالمج!لمحمد

كتابمنالأحباشطبعهاالتيالنسخةفيوجدتهالكلاموهذا

الجناندارطبعتهقوسينبينموضوع"المحيطالبحرمنالماد"النهر

الباسطعبدللشيخالأنامتحفةكتابتحريفعنالمسؤولةالحبشية

الفاخوريالشيخفيهانصصفحاتستمنهحذفواحيث،فاخوري

منوالأنبياء!يمّنبينابهجاءلماالوهابعبدبنمحمدموافقةعلى

وأنهمالأولياءفيالربوبيةاعتقادمنبالأمةحاقماواستنكر،قبله

الحبشيانحققهاالتيالنسخةنفسووجدت.الأكوانفييتصرفون

القديمةالطبعةوأماالفكر،دارلهماطبعتها(الضناويوهديان)بوران

.العبارةهذهفيهاأجدفلمبمصرالسعادةدارطبعتهاالتي

النصوصلأنالأحباشيرويهمابكلالتسليميجوزلاهناومن

تخلو:لاالعامةعلىبهايهجمواالتي

مختلفة.محرفةتكونأنإما

93.القويمالدليل)1(



تيميةابنالاللمامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات4

لظهركاملسليمبشكلقرئتلومجتزأةمقتطعةتكونأنوإما

التحريف.

تضمنهاعلىبالدليليأتوناحتىالزيادةهذهلهميسلملاولذلك

المنصفينسماتمنفليسثبوتهاافتراضوعلى.المخطوطةفي

حجروابنوالذهبيوالمزيكالسيوطيالحفاظشهادةعنالتخلي

الدينوبدرالبزاروالحافظالعيد،دقيقوابنرجبوابنالعسقلاني

وغيرهم.قاريعليوملاالعيني

هوالحفاظمنجملةعلىمتعصبأشعريلغويشهادةوتقديم

التجني.عين

تيمية-ابنعنصحتهافتراضعلى-الكلامهذاصاحبكانفإن

العباسأبيعنالسيوطيحكاهمافإليكماللعنبهصاحبهيستحق

بقناالرحيمعبدالشيخأنوفيها.الرفاعيأحمدشيخكمتليمذالطنجي

فحين:قال.هناكاللّهرسوللتعرفالمقدسبيتإلى"اذهب:لهقال

منمملوءةوالكرسيوالعرشوالأرضبالسماءوإذارجليوضعت

ع!يو(()1(.اللّهرسول

فقط؟!منهجزءًاوليسلمجيمّبالنبيمملوءفالعرش

265.و2026/للفتاويالحاوي)1(



كاتيميةابنالاسلامشيختبرلةفيالسنيةال!قالات

:؟والخطيبفوركابنلعنجوازذلكيعنيهل

فيالخطيبرواهافقدروايتهالمجرداللعنيستحقكانفإن

وتمسكتمحنيفةأبيبقبرالشافعيتبركروايةمنهأخذتمالذيتاريخه

يجلسالذي"الكرسيروايةالخطيبذكرفقدوتحيزًا.منكمتعصبًابها

أطيطًالهوإن،أصابعأربعقدرإلامنهيفضلوما،وجلعزالربعليه

أبوليقالالمروذيبكرأبوقال:الخطيبقالالجديد"الرحلكأطيط

بغداد-قدمناحين-العابدبنبكرأبوليقالشبيببنالحسينعلي

سلمبنبكرأبوفكتبه،حمزةأبيعنكتبناهالذيالحديثذلكأخرج

جميعًا.وسمعناهبخطه

لمجصلمحمديفضلالذيالموضع"إنسلمبنبكرأبووقال

الطعنأرادفإنماهذاردمن:الصيدلانيبكرأبوقال،عليهليجلسه

بغداد)تاريخالعابد"سلمبنبكرأبيوعلىالمروذيبكرأبيعلى

.)8/52

عليهايعقبلاالتيالروايةلهذهالبغداديالخطيبتلعنونفهل

صحتها!فييطعنمنعلىالزجريفيدمايحكيبلبشيء

الذيالباطلالحديثروىالذيوهوفوركابنتلعنونوهل

أطيطًالهإنحتىالعرلشملأاللّه"إنوهوبروايتهتيميةابنتتهمون

:قال،الأخرىعلىأحداهماووضعهكذاقائلاالجديدالرحلكأطيط

".اليسرىركبتهعلىساقهحمادووضع



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالاته

الباطلةالرواياتسياقهفيعادتهعلىتأويلالهيوجدأنحاولثم

")1(.ورفعةعظمةملأهالمراديكونأن"يحتمل:فقالوتأويلها

؟يزعمونمافيهاليسأيدينابينالتيالعرشيةفالرسالةوبالجملة

وأ.المتداولةهذهغيرأخرىعرشيةرسالةلهأنعلىيصرّونأنهمبيد

له.أساسلاإدعاءهكذامنها،شيءحذفتمقدالرسالةهذهأن

صادقين.كانواإنللرسالةالمخطوطالأصللنافليبرزوا

هذامنها"خُذف:خصومهمكتبعنيقولواأنلهؤلاءوعجبًا

كابنوالاتحادالحلولأهلمنأحبابهمكتبفييقولونبينماالكفر".

.الهوىواتباعوالتعصبالتحيزفتأملالكفر"هذافيها"دُسّعربي

وابنحيانأبيبينالإشكالبأنصرّححجرابنالحافظإنثم

النحوفيبينهماجدالدارفقدبالنحوتتعلققضيةحولوقعإنماتيمية

لهقاللذلكحيانأبوعارضهفلمامسائلفيسيبويهتيميةابنُفخطّأ

معصومًا".نبيًاسيبويهيكن"لمتيميةابن

يُغتفر،لاذنبًاالكلمةهذهحيانأبو"فاعتبرحجر)2(:ابنقال

".إياهمقاطعتهسببهذاوكان

)1(

)2(

341.وبيانهالحديثمشكل

.153-152:أالكامنةالدرر



تيميةابنالاللللامشيختبرئةفل!السنيةالهقالات

الصدقاختبار

ه

الحد:هذاإلىالحبشيعندمعتَبَرةحيانأبيشهادةكانتولئن

.الوجود؟!بوحدةيعتقدفاجرحلوليبأنهعربيابنفيبشهادتهفليأخذ

قَالُوآْ!انَّاَلَّذِلىئَقَذ!فَرَ!و:تعالىقولهفيحيانأبوقالفقد

مناستنبطالنصارىاعتقاداتبعض"ومنمَ!يَمَ!هوأتناَئمَسِيحُمموَأدلَّهَ

فياللّهحلولاستنبط(أ:الصوفيةإلىوانتمىظاهرًابالإسلامتسربل

الجميلة.الصور

كالحلاجوالوحدةبالاتحادالقولإلىملاحدتهممنذهبومن

العفيفوالملعونفارضوابنبدمشقالمقيمعربيوابنوالشوزي

تعالىاللهلديننصحاًهؤلاءأسماءسردتُ"وإنما:قال..التلمساني

انتهى.")1(منهمالمسلمونوليحذر

يميلولاتيميةابنمنحيانابنموقفإلىالحبشييميلفلماذا

والجور.الهوىإنه؟عربيابنمنموقفهإلى

.حجرًاالمكفرينهؤلاءتلقمأنتستطيعأيضًاالطريقةوبهذه

لعنوكذلكلهمفقل)2(.تيميةابنلعنحيانأباإنلكقالوافإن

.!الرجلينكلافيبحكمهتقبلونفهلعربيابنحيانأبو

.3944/المحيطالبحرتفسير(1)

؟!لعنهفيمحقًايكونلاعنِكلوهل)2(



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةال!قالاته

عربيابنكفرعلىالاجماعيحكيطولونابن

يعتقدونالمحذثينوجميعالفقهاءغالبأنعلىطولونابنونص

الكفرالشيخوسمعت:قالملحد،إتحاديمبتدعأنهعربيابنفي

قاضيمنهمخمسمائةنحوالىالمتأخرينبعضرقاهم:يقولالسوسي

شهابوالعلامة،المصريالأعزبنتبنالوهابعبدالدينتاجالقضاة

تيميةابنالدينتقيزمانهوعلامة،الحرانيحمدانبنأحمدالدين

زمانهونادرةكثير،ابنوالحافظ،الأدفويجعفرالدينكمالوالعلامة

العراقيزرعةأبوالقضاةوقاضي،البخاريالدينعلاءوعملاًعلماً

الدينشمسالاسلاموشيخ،العينيالدينبدرالقضاةوقاضي

العصروحافظ،الصوفيالكامليةإمامبنمحمدوالعلامة،البلاطنسي

ابنالدينتقيوالفقيه،العسقلانيحجربنأحمدالدينشهاب

جماعة،ابنالدينوبدرالعيد،دقيقابنالقضاةوقاضي،الصلاح

؟!تقولونعساكمفماذا)1(السبكيالدينتقيالاسلاموشيخ

القولعليهثبتفقدفاشلةمحاولةعربيابنتبرئةمحاولةإنثم

أمثالالوجودبوحدةالقائلينكبارمنأناسعليهوتتلمذالوجودبوحدة

حيانأبوعليهشنعالذيسبعينابنالحقعبدوبخاصةالقونوي

موقفعلىأثنىالذيالعينيالدينبدروكذلكحجر،وابنوالذهبي

الوجود)2(.بوحدةالقائلينمنأمثالهوعلىعليهالتشنيعفيتيميةابن

.953-2/538الصالحيةتاريخفيالجوهريةالقلائد)1(

7/232.للاتابكيالزاهرةالنجوم2/86العينيالدينلبدرالجمانعقد)2(



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالات
ه

الدليليعتبربتعاليمهوتأثرهعربيابنعلىسبعينابنفتلمذة

شرحسبعينابنلاسيماوأنإليهالفصوصكتابنسبةصحةعلىالأكبر

المذكور)1(.الكتاب

9284.برلينبمكتبةمخطوط)1(
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السبكيالتقيموقف

السبكيفأجابهتيميةابنحقفيلتكلمهالسبكَيالذهبيُوبّخوقد

تيمية.ابنعلىفيهاأثنىبرسالة

بسببيعاتبهالسبكيالىالذهبي"وكتبحجرابنالحافظقال

السبكي:جوابجملةمنفكانتيميةابنحقفيمنهوقعكلام

كبيرَيتحققفالمملوك،تيميةابنحقفيالشيخسيديقول"وأما

ذكائهوفرطوالعقليةالنقليةالعلومفيوتوسعهبحرهوزخارةقدره

الوصف،يتجاوزالذيالمبلغذلكمنكلفيوبلوغهواجتهاده

أكبرنفسيفي(تيميةابنقدرأي)وقدرهدائماً،ذلكيقولوالمملوك

ونصرةوالديانةوالورعالزهادةمنلهاللّهجمعهمامع،وأجلّذلكمن

منوأخذه،السلفسننعلىوجرْيه،سواهلغرضلافيهوالقيامالحق

انتهى"أزمانمنبلالزمانهذافيمثلهوغرابة،الأوفىبالمأخذذلك

)1(.رجبوابنحجرابنالحافظانحكاهفيماالسبكيقول

لهيدعوتيميةابنمن(الدين)تقيالأبالسبكيموقفكانهكذا

")2(.الدين"تقيويصفهالعقائديالعداءمنبالرغمبالرحمة

)1(

)2(

2.293/الحنابلةطبقاتعلىالذيل1/915الكامنةالدرر

132-913،145،147،148،015،912السقامشفاءكتابهانظر
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الابن:السبكيتهوّر

ابنفييطعنبقيفقد،والدهمسلكالابنالسبكييسلكولم

نسبهحتىذلكعلىالناسوانتقدهوأقبحها،النعوتبأقذعتيمية

للحنابلةارتفع"وهل:طبقاتهفيلقولهالمقيتالتعصبإلىالسخاوي

."رأسقط

للتعصب.وأصحبالعجابأعجبمن"وهذا:السخاويقال

مانصهالكنانيالعزالمذهبوشيخعصرناقاضيخطهتحتكتبولذا

التاجعنقالأنالى."...رأسللمعطلةارتفعماواللّهكذلك"و

رجل:"هوالسبكي

الأدبقليلا-

.الإنصافعديم2-

انتهى.ورُتبهم")1(السنةبأهلجاهل3-

الأجوبةفيالشعرانيذكرفقد،يستحقبماالسبكياللّهعاملولقد

وشربوالزناوالانحلالبالكفرالسبكيعلىشهدواالناسأنالمرضية

بالنهار)2(.ويخلعهمابالليلوالزنارالغياريلبسكانوأنهالخمر

عظائمبسببالسبكيالقضاةلقاضيمجلس"وعقدكثيرابنقال

)1(

)2(

الرسالة.:ط49التاريخذملمنبالتوبيخالإعلان

.4184/للزركليوالاعلام25-24العينينجلاء6،2الجواهرقلادة
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استماعها")1(.عنالسماعينبوبهااتهموه

إلىنميلأونسارعولنصدقاَ،ذلكيكونأننرجولاواللّهونحن

نأللظالمولابد.تيميةابنظلمبماابتلاهاللّهلعلولكن،تصديقه

مثله.بظلمٍيُبتلى

واللعنالطعنعنيتورعلمرجلمنتتوخاهإنصافوأي

شيخهمنالنَيلمنأكثرأنالأمربهأدىحتىلمذهبهبالمخالفين

شهدتالذيالبصيرالناقدهومنوهوبحقهالأدبيتوخولم،الذهبي

بلالعلمأهلزالولا.عقيدتهوحسنبإنصافهالحسنةوسيرتهكتبه

فيالحاكمأحاديثعلىبحكمهيحتجونالبدعأهلمنلهوالمخالفون

وضعفاَ؟!صحةالمستدرك

يتورعيجعلهالذيفماالحدهذاالىالسبكيبالتاجالأمربلغوإذا

الطعنفيوالجرأةالتطاولهذاأليسبهم؟!والتشهيرشيوخهسبعن

رجلاَالسبكيأنمنالكنانيعنالسخاويرواهبماجديراَيجعله

")2(؟!ورُتبهمالسنةبأهلجاهل،الإنصافعديم،الأدب"قليل

ومنهجوأخلاقسيروتأملواراقبوا:أقولأزالفلاولذلك

العدولالأئمةبأولئكوقارنوهمتيميةابنفي-المتعصبين-الطاعنين

الحقيقة.تعرفونعندها:عليهأثنواالذينالكبار

)1(

)2(

316.:14والنهايةالبداية

.59-49التاريخذملمنبالتوبيخالإعلان
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المعاصرينأحقاديكشفبالمغفرةتيميةلابندعاؤه

كمالاَخروقتم!لهيدعوكانفإنهتيميةبابنالكبيرطعنهومع

!(()1(.النبيوسيلةحرمهولاتيميةلابنالله"يغفر:طبقاتهفيقال

لهوصف(الدين)تقيأنومعلوم)2(،الدينتقيبالشيخويصفه

اسمأ.وليس

مناسبةكلفيلهيدعووكانتيميةابنعلىالذهبيترحّمكما

والامام(والصيادي)ْ)4(الوتريلهودعا،موتهبعدخاصةفيها)3(يذكره

.)7(بالرحمةالعينيالدينبدرلهودعا)6(الحافظحكاهكماالأذرعي

الرسائلصاحبنفييبطلالطبقاتفيتيميةلابنالسبكيودعاء

.بالمغفرةلهدعاقدالسبكييكونأنالربانيوالتوفيقالسبكية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.والدهترجمةعندذلكذكر.محققة01/914السبكيطبقات

محققة.591و01167/السبكيطبقات

25.المختصالمعجم

.141الناظرينروضة

.217و802الجواهرقلادة

.1016/الكامنةالدرر

.4223/الجمانعقد
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والغلووالتعصبالتحيزعلامات

له:يترجموهوأبيهعنقولهالسبكيالتاجتعصبومن

بعضسمعتُبحيثله،ساحللابحرٌمباحثهبابأن"اعلم

فهوالأرضوجهعلىاليوميقعبحثكلأنأعتقدأنا:يقولالفضلاء

")1(.....الأرضطبقتالتيوتقريراتهكلامهمنمستمدأو،له

بركاتُهاوتفترق،الطباقالسبعالسمواتتخترقدعواتهوكانت

السماء)2(.خبروتسترق،الاَفاقفتملأ

ماأنيظنيوغالببهذالناطقوإني،وصفتُهمالَفَوْقَإنهبالئهأقسمُ

أعدَت،عدنجنةإلىإلاقبضهحيناللّهساقهوما"قالأنالىأنصفتُه"

بعقوبتهاللّه0وأخذإلاأحد0عاندوماالأبرار")3(المتقينمنلأمثاله

سريعاء4(.

اللهوكأن(.مصر)ْفىإلالايموتأنهيذكروكانمصرإلىوسافر

السبكي!لاإ:فصارت!تَمُولثأَزضيبِأَئِنَفممُقتدرِىوَمَا)الاَيةمن0استثنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

01.266/الثافعيةطبقات

أبيك!ظهرقطعتويحك.الغاليأيهاأدراكوما

النسخةمنالاَتيةالعبارةسقطتوقد،محققة143-01142/الشافعيةطبقات

عددتُ)ولوالوسطىالطبقاتفيوجاء(تصورتهمااْمراَفِيئَسيظنالغبي)وإنالمطبوعة

(.لأبيهيشهدولدٌ:النذلالغبيوقالالفصللطالعانيتماوحكيتشاهدتُما

.01021/السبكيطبقات

01/315.السبكيطبقات
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فُتِحَتْ:فقالبهاللّهفعلعمافسألهالمنامفيرآهرجلاأنوزعم

حتىأدخللاوعزتك:فقلت،أدخل:ليوقالالجنةأبوابلي

عليّ")1(.الصلاةحضرمنكليدخلَ

قائلا)2(:لأبيهرثاءهالقيراطيالدينبرهانعنونقل

الرحمنملائكوفدومحلالغفرانموطنضريحكامسى

بالإحسانالإحسانعلىفيهاوجوزيتالجنانغرفوتبوأت

رضوانيديعلىالجنانتحفلهاوأتتبتحيةوتُلُقّيتَ

بالرضوانرضوانلهاوسعىأملاكهابقدومهاوامشَبْشَرتْ

الولدانكتشوقلهاحباًتشوّفَتْالجنانحورلهاروحُ

ثانمحلالعلياوالجنةاولامحلاالدنياَلهاكانت

بأنهاللّهعننيابةلهوحكموا،المغفرةمصدرقبرهجعلواوهكذا

بضاعته.لأبيهالولديروجهكذا،الجنةفيالاَنيتقلب

لهكانتوإذا،الحمامفيولوجهرأالقرآنيتلوفكانأبوهأما

)3(.السطحخشبةعلىويعلقهاتعالىاللّهإلىبخطهمطلبهيكتبحاجة

يعتبركانحينفيالقضاء)4(منصبإلىحثيثاسعيأيسعىوكان

بزياداتالمؤذنينأمرقدوكان.وفضيلةمنقبةالقضاءمنكثيرينهروب

01.317/السبكيطبقات)1(

01.331/السبكيطبقات)2(

.زادةكبريطاش2932/السعادةمفتاح215و0/1502السبكيطبقات)3(

.14:402والنهايةالبداية)4(



تيهيةابنالاسلامشيحنتبرئةفل!السنيةالمقالاتء

)1(.وقبلهالأذانبعدطويلة

منه)2(.وينقمونيبغضونهالناسوكان

مخالفيوصفعنيتورعلاالمنهاجمتعصبالمزاجعصبيوكان

حاسدالاالغزاليينقص"لاقولهالهيتميعنهحكىفقدبالزندقةرأيه

.انتقاصعندهوالنقد.")3(زنديقأو

ذلكفيأبرزهمللغزاليكثيريننقدالمنصفالأخأيهايخفاكولا

كانالذيالعربيابنبكرأبووالقاضيالصلاحوابنالجوزيابن

الطرطوشي.بكروأبووالمازري.لهمعاصراَ

طريقةعلىكتابألهمفصنفحامدأبوداوجاءالجوزيابنقال

بطلانها.يعلملاوهوالباطلةبالأحاديثوملأه(الصوفية)القوم

المرادإنوقال،الفقهقانونعنوخرجالمكاشفةعلمفيوتكلم

اللهحُجُبُهيأنوارابراهيمرآهناللواتيوالقمروالشمسبالكوكب

الباطنية،كلامجنسمنوهذا.المعروفات)الكواكب(هذهيردولم

وشممعونالانبياءوأوراحالملائكةيشاهدونيقظتهمفيالصوفيةوأن

الصورمشاهدةمنالحاليترقىثمفوائد،منهمويقتبسونأصواتأمنهم

")4(.النطقنطاقعنهايضيقدرجاتالى

.14:491والنهايةالبداية()1

.14:602والنهايةالبداية)2(

77.الاسلامبقواطعالاعلام2/937الزواجر)3(

05.للغزاليالضلالمنالمنقذوانظر166ابليستلبيس)4(



تي!يةابنالال!مامشينمتبرئةفل!السنيةالمقالات
ء

القرآنبقراءةفكرهيفْرُق"لاأنالتصوفسالكالغزاليوأوصى

أنه)31(العملميزانفيوذكر"حديثكتبولاتفسيرفيبالتأملولا

"السبيلقائلاذلكمنالصوفيشيخهفمنعهالقرآنقراءةفيمرةرغب

مشاغلمنالقرآنتلاوةفجعل"بالكليةالدنيامنعلائقكتقطعأن

الدنيا.



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاتء

الدنيا؟؟؟؟الىركونالحديتعلمطلب

طلب"اذا:قولهالدارانيعننقلفقدالحديثعلمطلبواما

الدنياالىركنفقدالمعالشطلبفيسافرأوتزوجأوالحديثالرجل

وجل)1(.عزاللّهعنيشغلكشيءكلتركعندناالزهدلأن

هذايصدرانعلّي"عزيزٌقائلا:ذلكعلىالجوزيابنعلّق

حثّتالتيالشريعةلبساططيٌفإنهقبحهيخفىلافإنه،فقيهمنالكلام

الجوزىابننقدفيالزندقةنعتبرفهل)2(العلموطلبالقرآنتلاوةعلى

ماذا؟!أم

طعنٌأنهيحبونهمننقدعنداليهميتبادرماأولالمتعصبينأنغير

نظرةينظرونولاظنإحسانمعنقدهيتقبلونولاينصفونهولا،فيه

للدين،صيانةمنالخاطئيننقدوراءماالىولاالدينعلىوغيرةتجرد

نُصحهفيالناقدمصداقيةفيوالتشكيكالطعنالىيسارعونهناومن

الدين.قيامفيهماالىمتجردةواقعيةنظرةولاينظرون،نيتهفيبل

)1(

)2(

.2237،4/922/،242/،1/16الإحياء

323.إبليستلبيس



تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات

تيميةلابنالسبكيهجاء

ذلكفيعليهوالرد

ه

فيها:يقولللسبكيأبياتببعضالحبشيويحتجهذا

اضربهاستيفاءالردبمقصدوفيعليهردٌتيميةولابن

مشربهصفوفيكدريشوبهبماالمبينالحقخلطلكنه

بمغربهاوبشرقسيرحثيثلهفهوكانانىالحشويحاول

بهيظنعماسبحانهاللهفيلأولهامبدالاحوادثيرى

سبسبهإثرأقفوالزيارةتركوفيالطلاقفيعليهرددتكما

فيها:جاءمطولة)1(بقصيدةاليافعيعليهارذَولقد

تيميةابنحقفيالسبكيكلاميستعرضاليافعي

تقولهقدكلامافاسمعوبعد

غداحينالسبكيالحسنابااعني

حزبعلىالإمامردإذذلكفقال

شهدتالذيالحبرتيميةابنأعني

وانتبهالدينتقيالقضاةقاضي

بهلايستقلماالأمرمنيبغي

غيرمشتبهرداالروافض

والنبهالناسفضلاءبفضله

شيستربتيمكتبةفيمحفوظةمخطوطةتزاللاوقصيدتهعليبناسعدبناللهعبدوهو)1(

محمدالامامجامعةفيومصورة(فريدة)قصيدةعنوانتحت)7094/3(رقمبايرلندا

.91العينينجلاءفيكاملةالألوسيوذكرها،بالرياضسعودبن



ء
يمدحهراححتىالردفاستحسن

خالفهالماخهذابعدلكنه

الهتا

فيالسبكيأبيات

لهمخلاقلاقومالروافضرإن

إفكهمردعنكنيةفيوالناس

خلائقهتطهرلمالمطهروابن

وفىعليهردتيميهولابن

بماالمبينالحقخلطلكنه

لهفهوكانانىالحشويحاول

لأولهامبدالاحوادثبرى

وفيالطلاقفيعليهرددتكما

فائدةللردأرىلاوبعده

مرتجلاالسبكيقالهالذيهذا

تي!يةابنالاسلاملثميختبرئةفيالسنيةلات

والشبهالإشكالمنأزالبما

منجبهكيرشعرأبياتوقال

تيميةابنحق

وأكذبهعلمفيالناسأجهلمن

مذهبهواستقباحالرفضلهجنة

تعصبهفيغالالرفضالىداع

اضربهاستيفاءالردبمقصد

مشربهصفوفيكدريشوبه

بمغربهاوبشرقسيرحثيث

بهيظنعماسبحانهاللهفي

سبسبهإثرأقفوالزيارةترك

بهاضنمماوجوهرههذا

بعفأضربهانميوللبسيط



تي!يةابنالاسلامشيختبرلةفل!السنيةالمقالات

السبكيعلىاليافعيرد

ء

منتصراللحقمرتجلافقال

لمذهبهالحاميالرجلأيهايا

ابيالجليلالشيخإلىعزوتموما

بماالمبينالحقخلطقولكمفي

لهفهوكانانىالحشويحاول

لأولهامبدالاحوادثيرى

لاالسلفبانعلمتملقد

سيدنانصفيالألىالقرونهم

مقالتهفيعليهرددتلئن

كلهمالحقاهلالأئمةثم

بواحدهممخصوصاليسفردكم

بمقالتهقالواالألىجمعتهلا

بماالمببنالحقخلطفكلهم

يرىلديكحشوياكانفكلهم

طلباحاولتهمطلبالىوانظر

تأدبهفيعليهيردعبد

بهأمرتماأمراًنفسكألزمت

بهيخصلاأمراًاحمدالعباس

مشربهصفوفيكدريشوبه

بمغربهأوبشرقسيرحثيث

بهيظنعماسبحانهاللهفي

بهأقرعماخرجواماماضين

مشتبهكيربأمرالفخارحازوا

وانتبهفادرعلبهمرددتفقد

ماجبهكبرمنقالهمابرون

الشبهموضعوهذابالجميعبل

مصوبهمنخطاهمليستبين

مشربهصفوفيكدريشوبه

سبسبهإثرتقفوانتوكلهم

)1(مطلبهعندتلفىالمرءفنسبة

يتولىأنوصيتهوكذلكوالخطابةالقضاءمنصبيمنحهاْنالسلطانعلىإلحاحهيعني)1(

ابنه.بعدهذلك



ء
واضحةقالوهماأدلةوخذ

وردتقدالذاتصفاتفللإله

قائمةقسمينعلىتراهاكما

منزهةبأوصافالقديمهو

صمدقادربصيرسميعحي

وردتذاتيةكلهافهذه

مثالهمافانظرفعليةكذلك

يرىيستجيببرضىيبغضيحب

تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات

بههذوتقدماودعالكتابمن

شبهولاريببلاالنصوصبها

بهاقرمنيراهايقينابها

فانتبهتأتيككماالحدوثعن

بهفارضالشأنعظيمجليلفرد

مشتبهغيرالمعانيفيومثلها

بهتنجالفرقوراععليهوقس

ولاشبهكيفبلايأتييجيء

آضر:شاعروقال

وأخصبهالمرعىعنوعجتتشعرولمالمقالهذافينفسكفضحت

بمنصبهأقبحللمرابلاللهلوجهليسقلتقدماانعرفتنا

مغيبهفيأماالخصممحضرفيبهقلتالحقبياناردتلوإذ

مصوبهمنبسهمقبلأجبتكماالجوابخوفبلصدكذاكما

ثعلبهضبحفيهتسمععرينالعنغابغامالضرالأسداذالكن

بسبسبهتمررولميقلهلمماعلىرددتتنصفلمالزيارةوفي

مطلبهعندضعيفحديثإماأذكرهاأشياءملخصارد،

لمنصبههدمبلمرادكعلىبهدليللاولكنصحيحإما



لمجب!لبئضا!ا!فيأو!ليص

ا!اي!ألْنما!اكل!به!!ط!ب!مم!جمتال!دبيق

إين%فنلنع!!"!لأ!فنا*.فلامدم!شمت!

ا!نجاوائ!!!مايوع!!اصءؤلب

نلىهرزقّروافهـكمت!املإفركُلعغلى ...ء+.جم

يكقه!له!لل!ئثر!الل!إ!."ألىرصالىل!ه

بجبفلال!ايةا!إلىي!*وبأنك!ْعفبهح
ئب!ريالمال!الملكأصلىزااانأخىسغيبميمانف

فايخاللأبخ!!زفيفلنةنمعكمننا!اذو!ايه

ن!موعأءها9ننبمضكاثه1!انيف!!ربىْيهنا
قىا

ض!رشرفايخايملر!راجمه!3شاروسنلمث!بهبنر

لمنممباهوللااصزنؤكااالعنجأ،شسلأ

يم! فيص!بم!ا!لرئرا،.ا.سئم!ا*الا

11:شْ!وا

فىبهـيزمئ!بمفي!يراثضاكلشكلم!أ!!هغ!ه

ف!جمتنفكولأما!تر"./تج!بلاييإيه!مممتلرص!

ض!كهم!اض!اق!؟محتىشب!ل!ظيي!شيطم!بز4ئلى.

ث!ءي!ضبراتجانثنفي!أظدئه!3نجي!لمجصشملىيؤتر

ثاا،

بادثىكليضهـبرؤيحتىاؤتجهفىوتا!.

ىلنن!ؤمالم!امخبخض!الى،قيالنتجابون

يههممندبرهـشب!لصىالرمنازا"لا!رمذفش

سلافإصشسصللاممنالماارفىم!طكلموال!افىع!

اوبمنحض3بهث!!!سالمبمارندفيُىكلانالى

ىوا!ظلهموقايخةجم!از3؟هذ"م!إهذاهر)في

والجمبجمقنىعابريمدفيل!دسالىوه!ب!كا

همى-ممن!ها،ىءضرلرل!صفاةلمرغ

الؤاكىبرنجؤفيقاصما!ووالمم!باوالم

ءضاليافيكلتجآكت



تيهيةابنالاسلامشيختبرئةفمالسنيةالهقالاتء

تيميةابنمنحجرابنالحافظموقف

بأقوالهاحتجاجهتيميةابنعليهحجرابنالحافظثناءمنويكفيك

إياهواصفاًالمسائلمنالعديدفيالقيمابنتلميذهوقول

اللّه"كانزيادةعلىتيميةابنبحكماحتجوقد"العلاّمة"و"الحافظ".

928(6/الفتح)فيحجرابنالحافظقال.لهاأصللابأنه"مكانولا

نصه:ما

مكاناولااللهأكانالحديثهذافيالكتببعضفيوقع:"تنبيه

كتبمنشيءفيليستزيادةوهيكاناعليهماعلىالَانأوهو

قولهفيمسلَّمٌوهو،تيميةابنالدينتقيالعلاّمةذلكعلىنثهالحديث

.(1")آخرهالىاالَانأوهو

بهاويعارضونبهاويتمسكونوغيرهالاحباشمعتمدالروايةوهذه

والأحاديث.الاَياتنصوصمنكثيراً

موتبعدالحافظقاله.اللّهرحمهالحافظعندتيميةابنمنزلةيبينفهذا

؟تدعونكماتيميةابنحالاَخرعليهخفيفهلتيميةابن

علىبحكمهواحتج)حافظ(مرتبةاستحقاقهتيميةلابنوشهد

.(3901/الحبيرالتلخيص)كتابفيكماالأحاديثدرجة

الحافظعن)1/944(الإحياءشرحفيالزبيديالمرتضىوحكى

6/928.الباريفتح)1(



تيهيةابنإسلامافليختبرئةفل!السنيةال!قالات
ء

حديثعنفقالالحديثعلىتيميةابنبحكماحتجاجهالعراقي

تقيالشيخعنهوسئل:العراقي"قاللماأمتهفيكالنبيقومهفي"الشيخ

لما.لهأصللابأنهفاجابأحاديثجملةفيتيميةابنالدين

عنالعلائيالدينصلاحالحافظبخط"وقراتُ:الحافظقال

الدنيافيبهونفعناالفاخرةبعلومهاللهُ"متّعَنَاقولهمنهاتيميةابنوصف

النورانيالقطبالبحروالحبرالربانيالعالمالامامالشيخوهووالاَخرة

أوحد،المجتهديناَخرالأنبياء:علوموارثالأمةبركةالأئمةامام

برهان،الأنامقدوة،الأعلامحجةالإسلامشيخالدينعلماء

كنزالعلومبحرالمناظرينسيفالمبتدعينقامع،المتعلمين

،والأوانالعصرفريد،الزمانأعجوبةالقراَنترجمان،المستفيدين

اللاحق،العالمينعلىاللهحجة،المسلمينإمام،الدينتقي

علامة،الحقناصرالفِرَق،مفتى،بالماضينوالمشبهبالصالحين

الفنونذوالشريعةركنوالألفاظالمعانيفارسالحفاظعمدةالهدى

.لما)1(تيميةابنالعباسأبو،البديعة

كماتيميةابنعقيدةتفسدأنقبلكانالمدحهذا:الحافظيقلولم

.المفترييزعمه

الأشباهكتابوانظرالمذكور.الكتابطالعوللمزيد.016-915الكامنةالدرر)1(

للسيوطي.683-3681/والنظائر



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةال!قالاته

تيميةابنمنالذهبيموقف

المزعومةالذهبيةالثصيحةوحقيقة

للذهبينسبتهازعموا"الذهبية"بالنصيحة:يسمىماوأوردوا

رسالة:وهيتيميةابنالىوجهها

أبداً.عنهتعرفلم

الذهبي.بمؤلفاتاعتنىممنأحديذكرهاولم

زعمعلىشهبةقاضيابنوهوتيميةابنخصمبخطكتبتأنها

قل:أوأشعريةمحكمةفهي.الكوثريبتعليقاتالمقدسيناشرها

.أشعريتحكم

الذهبي.عنهكتبهمااَخرتخالفوهي

هذهبأنيناديتيميةابنعلىكلامفيهوردللذهبيكتابكلإن

صاحبهااعتبرهانصيحةتعدولاوهي.ذهبيةلاجهميةالنصيحة

الذهبي!علىحكراًالذهبكلوليس)ذهبية(

موتهقبلالذهبيأقوالاَخر

كذبلهيتأكدوفاتهبعدتيميةابنعنالذهبيكلامعلىيطلعومن

ابنعلىالثناءوفيهإلاللذهبيكتابيوجدفلا.المزعومةالرسالةهذه

وتارة"شيخنا"قالالذهبيذكرهوإذابعدموته،سيمالاتيمية



هتي!يةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةال!قالات

ذلك:مثال.")1(الاسلام"شيخيقول

شيخبالقلعةتوفيالقعدةذي"وفي:الاسلامدولكتابفيقال

سبععن،الحرانيتيميةابنالحليمعبدبنأحمدالدينتقيالاسلام

يخلفولمألفا،بستينحزرواماأقلخلقوشئعهوأشهر،سنةوستين

")2(.والفضلالعلمفييقاربهمنبعده

الأذكياءومنالعلمبحورمن"كان:الحفاظتذكرةفيوقال

أثنى:الأجوادوالكرماءالكباروالشجعانالأفرادوالزهاد،المعدودين

امتُحِنوقد.الركبانبتصانيفهوسارت،والمخالفالموافقعليه

مرتينمصروبقلعةوالاسكندريةوالقاهرهمصربقلعةوحُبسوأوذي

يُحصَونلاأممفشهدهالبلدجامعالىوأخرججُهّزثمتوفيوبها

وهيلأجلها،عرضهمننِيلَبفتاوىانفردألفاً.وقدبستينفحرزوا

")3(.مثلهرأيتُفما،علمهبحرفيمغمورة

مناللهذاتفيوأوذي،براهينوأبهرحججباوضحالسنة)نصر

،منارهاللهُأعلىحتىالمحضةالسنةنصرفيوأخيف،المخالفين

،أعداءهوكَبَتَ،لهوالدعاء")4(محبتهعلىالتقوىأهلقلوبوجمع

.21161/-21/156و11035/و7/373النبلاءأعلامسير)1(

.7491للكتابالعامةالمصريةالهيثةط237للذهبيالاسلامدول)2(

.4/7914الحفاظتذكرة)3(

ولاورععندهماليسحنيفةاْبووصفهمكمالأنهمالكلامأهلقلوببغضتهولذلك)4(

طبقاتعلىوالذيل2/136السعادةدارمفتاح6/993النبلاءأعلامسير(تقوى

093.-2/938الحنابلة



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاته

مثلي،سيرتهعلىيُنبِّهأنمنأكبروهو،والاسلامبل:الشامبهوأحيا

وقال)1(.مثلهبعينيمارأيتأنيلحلَفْتُوالمقامالركنبينحلفتفلو

مثلهورأىولامثلهعينيمقلتما"فواللّهالمختصالمعجمفي

")2(.نفسه

متبحراًإماماً"كانتيميةابنأنالذهبيعنرجبابنالحافظونقل

كثيرالفهمسيال،الادراكسريع،الذهنصحيح،الديانةعلومفي

المأكلشهواتمنفارغأ،والكرمالشجاعةبفرطموصوفاً،المحاسن

والعملوتدوينهالعلمنشرإلالهلذةلا،والجماعوالملبس

"ان:وقولهبهالناسسيدابنإعجابعنالذهبيونقل.".بمقتضاه

غايته،مدركفهوالفقهفيأفتىأو،رايتهحاملفهوالتفسيرفيتكلم

ترلم،جنسهأبناءعلىفنكلفيبرز.رايتهذوفهوبالحديثذاكرأو

")3(.نفسهمثلعينهرأتولامثلهعيني

"النصيحةويتفقلاتيميةابنعلىالذهبيمنالبالغالثناءفهذا

المزعومة."الذهبية

بسطعنويقصرخصومهعنليفترمرةغيرسجن"قدالذهبيوقال

معتقلاتوفيأنالىناصحعلىيلويولايرجعلاوهو،وقلمهلسانه

غفر،الصوفيةمقبرةالىيُحصونلاأمموشيعه،دمشقبقلعة

2.093/الحنابلةطبقاتعلىالذيل)1(

الهيلة.حبيبمحمدتحقيق25المختصالمعجم)2(

2.093/الحنابلةطبقاتعلىالذيل)3(



هتيميةابنالاللمامشيحنتبرئةفيمالسنيةالهقالات

انتهى.)1(آمينورحمهلهاللّه

الذهبيعلىكلامازورواالحبشيأتباعلأنالنصهذاأوردت

علىجريءبرأيهمعجبتيميةابنأنالكتابهذافيإليهونسبوا

ترجمةفيوردتوإنماتيميةابنحقفيتردلمالعبارةوهذهالأمور)2(

كتابمنالأصليةالنسخةفيجاءفقد.كلامثبوتهاوحول)3(القيمابن

جريء)الكامنةالدررفيوردتولكنأمور(.عليه)جرىالمعجم

النسخةفيإثباتهاحول)م!جب(كلمةفيالأمروكذلك.الأمور(على

.كلامالمخطوطة

أرادومن.الكتبنصوصفيتصرفهمومن،الكذبمنفواعجبا

فيالحوتكمالتصرفكيفالكتبعالمدارصاحبفليسألالتاكد

أثارمماللطبعغدةأبوالفتاحعبدالشيخأرسلهالذيالكتابنص

فعلماذاولينظر.دارهمنيطردهوجعلهعليهالدارصاحبسخط

حيثفاخوريالباسطعبدللشيخ"الأنام"تحفةبكتابالأحباش

.صفحاتالستيقاربمامنهأسقطوا

بخلاف،وفضلهعلمهويذكرالبالغالثناءعليهيثنيالذهبيفهذا

كلتخالفالتيالمزعومةالنصيحةتلكلاسيما.عليهزوروهما

أيدينا.بينالتيالذهبيمصنفات

25.المختصالمعجم)1(

78.تيميةابنعلىالردفيالسبكيةالرصائل)2(

926.المختصالمعجمانظر)3(



تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةال!قالاته

علماأوسععينيرمقتمافوالله":العلمزغلكتابفيوقال

المأكلفيالزهدمع،تيميةابنلهيقالرجلمنذكاءولاأقوى

مقتته...ممكنبكلوالجهادالحقفيالقيامومعوالنساء،والملبس

فيالغراموفرطوالعجبللكبرالاوكفروهوكذبوهبهوازدروانفوسهم

عليهقامفقد،المسامحةتعالىاللّهنسألالظهورومحبةالمشيخةرياسة

عنيتجاوزونبل،منهأزهدولامنهبأعلمولامنهبأورعليسواأناس

بتقواهمعليهاللّهسلطهموما،أصدقائهموآثامأصحابهمذنوب

جرىوماأكثر،أتباعهوعنعنهاللهدفعوما،بذنوبهبلوجلالتهم

إ)1(،يستحقونمابعضإلاعليهم

تيميةابنحياةفيكتبهمامنهاكتبهفيالمتثورةالذهبيشهادةفهذه

علىاللغويالنحويحيانأباتقدمونمتىفمنذبعدها.كتبهماومنها

ناقداًحيانأبوصارهل؟والتعديلالجرحفيالناقدالمحدثالذهبي

هؤلاءكلعلى-الرجالعلىحكمهفي-مقدمأوالتعديلالجرحفي

والمزي؟كالبزارتيميةابنعلىأثنواالذينالحفاظالعلماء

الكويت.الصحوة:طالعجميناصرمحمدبنتحقيق38العلمزغلكتاب)1(



هتيهيةإِبنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالهقالات

الحبشيمنآضرتزو"ير

مرّكماأوالطحاويحنيفةأبيعلىالحبشيتزويرالىويضاف

إلاخليهمجرى،وماجملةالحبشياستغلحيثالتزويرهذامعنا(

بلوجلالتهمبتقواهمعليهاللهسلطهم"وماوجملة"يستحقونمابعض

صويحتانالنصفيالجملتينهاتينأنوزعمسيئأاستغلالأ")1(بذنوبه

المقامفإن.النصعلىوتلفيقكذبوهو.تيميةبابنالذهبيطعنفي

رمقتما"فواللهيقولوهوذمأيكونوكيف،ذملاثناءمقامالنصفي

".تيميةابنلهيقالرجلمنذكاءأقوىولاعلمأأوسمععيني

الأخرىالنصوصفيالذهبيكلامصريحعنينصرفكيففانظر

إلىالإنصافوعدمالجوردفعهحتىتيميةابنموتبعدكتبهاالتي

منالمبهمعلىوبنىتيميةابنعلىالذهبيثناءصريحعنالإعراض

.هواهيوافقماالكلام

(يستحقونمابعضأعدائهعلى)جرىالأولىالعبارةفأما

كانالذيالقديمالسلطانتغيرحينتيميةابنأعداءبهافالمقصود

ابنمنطلبالجديدالسلطاناستولىفلماتيميةابنسجنفييطيعهم

السابقالسلطانعلىأشارواالذينالعلماءبقتلفتوىلهيصدرأنتيمية

ومنمني،حلفيفهواَذاني"منقائلافرفضالسجنبدخوله

.18تيميةابنضلالاتكشففيالسنيةالمقالات)1(



تيهيةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالاته

بعدهمتجدلاهؤلاءقتلتإذاوأنت.منهينتقمفاللّهورسولهاللّهآذى

")1(.مثلهم

بالكفرالناسعليهشهدفقدومحنفتنالسبكيعلىجرىوقد

وتعرض)2(.الاتهاماتمنذلكوغيرالخمروشربوالانحلال

معاتبةالسخاويونقلله)3(.وإذلالهمعليهالشامأهللنقمةالحصني

الحافظنقلوكذاتيميةابنفيومبالغتهتفحشهعلىللحصنيالمقريزي

شهبة.قاضيابنعننفسهالشيءالعسقلانيحجرابن

بخيلهعليهاالحبشيأجلبفقد(بذنوبه)بلالثانيةالعبارةوأما

له.الذهبيذمفيصريحةأنهاوزعم.الشيطاننفخفيهاونفخورجله

باطل:وهذا

ما-الابتلاءعلىوثبتابتليحين-مالكعنالذهبيقالفقد

وهي،المؤمنينعندالعبدترفعأنها،المحمودةالمحنةثمرة"هذهنصه

كثير)4(.عنويعفوأيديناكسبتبماحالبكل

سبباًوحسدهمالآخرينطعنمنيجعلاللّهأنمقصودهفوضح

بذلك:ويبتليهم.تيميةكابنوالفضلالعلمأهلذنوبعنبهيكفر

.591الدريةالعقود)1(

والنهايةالبداية25-24العينينجلاء602الجواهرقلادة4184/للزركيالاعلام)2(

14:.316

1/28.للشوكانيالطالعالبدرانظر)3(

النبلاء8/81.اعلامسير)4(



تيهيةابنإسلاماشيختبرئةفل!السنيةال!قا!ت
ء

.الرجالعلىوالحكموالتعديلالجرحأئمةكبارمنفالذهبيا-

بذلكمعترفوالحبشيالحديثعلىبحكمهمالماخوذمنوهو2-

الذهبي.يوافقهأن:الحاكمتصحيحلقبولاشترطحين

نعرضفلماذا.أحوالهتفاصيلوعرفتيميةابنالذهبيعاصروقد3-

.بالكفر؟لهكالحبشيرجلشهادةونقبلفيهشهادتهعن

بعدكتبهاالتيالكتبفيتيميةابنعلىالثناءفيبالغالذهبيأن4-

يذكرأنغيرمنوغيرهماالاسلامودولالمختصكالمعجمموته

علىدليلأكبروهذا،المكذوبةالنصيحةتضمنتهمماواحدأنقدأ

كذبها.،



ء
تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالهقالات

بهايُعتدّلإالحبشيشهادة

منإلاتيميةابنعلىبالثناءاتفقتالألسنأنالذهبيوذكر

:قسمانالرجلهذاشأنفيالناسوأن.بهيُعتَدّلا

بالعظائم.يرميهقسم

الحدّ.بهويجاوزوصفهفييبالغآخروقسم

ويفوقالعلميةالمعارففييتبحّرعالمكلفيمطردةقاعدةوهذه

،المقصرونيستنكرهأنلابدفإنه،والسنةبالكتابويدينعصرهأهل

الأولى،وقولهالأعلىأمرهيكونثم.محنةبعدمحنةمعهملهويقع

حظلعلمهويكونالآخرينفيصدقلسانالزلازلبتلكلهويصير

.لغيرهيكونلا

،مقدارهالناسعرفموتهبعدفمانه،الامامهذاحالوهكذا

به)1(.يُعتَدّلامنإلاعليهبالثناءالألسنواتفقت

بينفيهمالخلطكثرالذينالافرادمنتيمية"ابنالكتّانيوقال

قولفيهوالانصاف.المعصومينمنزلةالىبهمذاهبوبينمكفّر

ولكنويصيبيخطىءوممنالعلماءكبارمن"كانكثيرابنالحافظ

لهمغفورأيضاًوخطأه،لجيبحرفيكنقطةصوابهإلىبالنسبةخطأه

1/65.الطالعالبدر)1(



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفمالسنيةالهقالات
ه

")1(.الصحيحفيكما

ابنأ.وصار.."(الوفيات)فواتفيالكتبيشاكرابنفيهوقال

والنزاهةوالصياموالذكرالتديُّنمعالأثروعلماءالنقدأئمةمن،تيمية

الدينأصولأما،ودقائقهالفقهعلىأقبلثمالدار،هذهحطامعن

يشقلافكانوالمبتدعةوالمعتزلةوالروافضالخوارجأقوالومعرفة

والشجاعة،مثلهيشاهدلمالذيالكرممنعليهكانمامع،غبارهفيها

ملاذالنفس"منوالفراغالمفرطة

عننهّاءً،بالحققوّالاًوكان"...قولهالذهبيعننقلثم

.")2(مداراةوعدموإقدامسطوةذا،المنكر

)1(

)2(

.عباساحسانتحقيق252-1251/الكتانيالحيلعبدالفهارسفهرس

.عباساحسانتحقيق08-74و1/5الوفياتفوات



ه
تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات

المشبهةمقبأنهتيميةابناتهام

ابنالحافظأنغير،بخلقهالثهيشبّهتيميةابنأنالحبشيوزعم

ابنإلىالناسينسبهشيءوالتجسيمالتشبيهأنعلىنصحجر

لايلزم.بماالخصمإلزامفيالمعتادةالكلامأهلطريقةوهي)1(.تيمية

اللّهرؤيةلإثباتهمبالتجسيمالأشاعرةإلزامفيالمعتزلةطريقةعينوهي

السبعة.والصفات

.1155/الكامنةالدرر)1(



تيهيةابنالاسلامشيختبرلةفل!السنيةالهقاإت

وأضرابهالسبكيبكذبيحكمالبوطي

التجسيمتهمةتيميةابنعنولنفي

ه

نجدعندمانعجب"ونحنالبوطيرمضانسعيدمحمدالشيخقال

بحثتولقدمجسداً،كانإنهويقولوناللّهرحمهتيميةابنيكفرونغلاة

تدلوالتيتيميةابنقالهاأوكتبهاالتيالكلمةأوالفكرةأجدكيطويلا

هذافيكلاماأجدفلمغيرهأوالسبكيعنهنقلهفيماتجسيدهعلى

واستوى،قالكمايدالثه"إنيقولفتواهفيأنهوجدتهماكلُّقط)1(

قال".كماعينوله،قالكماالعرشعلى

-الأشعريالحسنأبوكتبهمااَخرإلى"ورجعتالبوطيأضاف

واقرؤوا.تيميةابنيقولكمايقولالاَخرهوفرأيته-الإبانةكتابوهو

دئهأننؤمن:فيهيقولالذيالابانة()الأشعريالحسنأبيالامامكتاب

نحاولفلماذا،"إذن.قال"كماالعرشعلىاستوىوأنه،قالكمايدا

واللّه؟شقاقنارفيننفخأننحاولولماذاله؟وجودلاوهماًنعظمأن

النفيس.كلامهانتهىذلك)2(علىسيحاسبناوتعالىسبحانه

موطنهفيقبلمننفخهاكماالشقاقنارنفخيريدالحبشيلكن

زوراَكانلهاتهامهوأنتيميةلابنوظلمهالسبكيتعديعلىشهادةالحمدودئهوهذا)1(

..منهوعدوانأ

فيألقيتمحاضراتمجموعة265.-264المعاصرالاسلاميالفكراتجاهاتندوة)2(

.252/8591/عامالبحرين



ه
تيهيةابنالاسلاملث!يختبرئةفل!السنيةالمقالات

يعنيأنهويبدو،بالاجماعتيميةابنكفرعلىحكمولذلكهرار،

المتعصبين.منحفنةإجماع:بالإجماع

ابناتهممنالعلامإفاضةفيالكورانيابراهيمالشيختعقبولقد

قائلا:بالتجسيمالقيمابنوتلميذهتيمية

حاله،تبينفقدإليهماالمنسوبوالجسميةالجهةإثبات"أما

منموضعغيرفيبنفيهاصرّحابلأصلاالجسميةيثبتالموأنهما

منتيميةابنتبرئةفيالكورانيبكلامالألوسياحتجوقدتصانيفهما"

قائلاوالتشبيهالتجسيمتهمةمنوبرّأه")1(.والتجسيمالتشبيهتهمة

")2(.منهمالناسأبرأهوبل!المحجسمةمنيكونأنتعالىلئه"حاشا

الاجسامأنالكلاميةالقاعدةعنناشىءباقجسيموالاتهام

القاعدةوهذهلنفسهاللّهأثبتهماإثباتمنهربواهذافبسبب.متماثلة

جسمفالهواءمختلفةالأجسامفإن:الأجسامجقيقةجهلعلىمبنية

الأجسامكانتفإذاالحديدكأجسامليستالحيوانوأبدانكالماءوليس

المخلوقبينفماحقائقهاوتختلفالجسملفظفيتتفقالمخلوقة

يوصفلاباطللفظفهوجسمبأنهاللّهعلىأطلقلاأنيالعلممعأولى

نفسه.وصفبماإلااللّه

956.جلاءالعينين)1(

034.جلاءالعينين)2(



تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالهقاإت
ه

بعوضةعلىالاستقرارأكذوبة

الحقيقةفيهيانماتيميةلابننسبهابعبارةبعضهمموّهوقد

بِشرعلىالرد)كتابهمنتيميةابننقلهاالدارميسعيدبنلعثمانعبارة

ظهرعلىلاستقرشاءقد"ولوكالاَتيالعبارةونص.85(صالمريسي

أكبرعظيمعرشعلىفكيف،ربوبيتهولطفبقدرتهفاستقلت،بعوضة

1/568(.الجهميةتلبيسبيان)"والأرضالسمواتمن

أقلوعلى،اللّهرحمهتيميةابنعلىالافتراءاتأعظممنوهذا

بنقلهأرادفماذاكلامهمنليسكانإذا:التاليالسؤاليردفقدتقدير

الدارمي؟منالكلاملهذا

عنغناهالعرشعنغنياللهأنبذلكأرادالدارميأنفالجواب

2/88صالفتاوى)مجموعفيقالهويؤكدهما.بسواءسواءالبعوضة

تُظِلّهأوتُقِلّهالسمواتإن:يقولمن(...يكفرونالمسلمونكانوإذا

علىاستوائهفَيإنه:قالفمن،مخلوقاتهالىاحتياجهمنذلكفيلما

.كافر"فإنه،حاملهالىالمحمولكاحتياجالعرشالىمحتاجالعرش



ه
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بطوطةابنقصةاكذوبة

ابنعلىالمكذوبةبطوطةابنبروايةوأصحابهالحبشيويحتج

ستعلم.كمانفسهبطوطةابنعلىمكذوبةكانتربماوالتيبلتيمية

ورأىبدمشقالأمويالمسجددخلبطوطةابنأنذكروا)1(فقد

كنزوليالدنياالسماءالىينزلاللّه"انيقولوهوالمنبرعلىتيميةابن

المنبر")2("مندرجةنزلثمهذا"

:والجواب

معروفاًمؤلفهاوليس،المعتمدةالتاريخكتبمنليسترحلةأن

رحلتهعلىغلبوقد،المتصوفةعواممنكانوإنما،العلمأهلمن

الشيخأنحتىأعتابهاوتقبيلبقبورهموالتبركالأولياءأضرحةزيارة

فيالمفرق"تاجلكتابمقدمتهفيالحقيقةهذهالىأشارالسائححسن

سمعربماوأنه.البلويعيسىبنخالدللشيخ"المشرقعلماءتحلية

لمولوالرحلةفياسمهفيذكرزارهاالتيالبلدعلماءمنعالمباسم

أعلامهامنعَلَماًذكرحينتونسفيفعلكماشخصياًاتصالابهيتصل

الغماز.ابنوهو

ابنأنوهيحجر،ابنالحافظذكرهامهمةأخرىملاحظةوثمة

.1505/الهدى!9منارمجلتهمأنظر)1(

.011الأمصارغرائبفيالنظارتحفةأوبطوطةابنرحلة)2(
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جزىبناللهعبدأبومنهجمعهاوإنمارحلتهتفاصيليكتبلمبطوطة

نأيفيدفهذاحالكلوعلى)1(بالكذبيتهمهالبلفيقيوكانونمقها،

.بيدهرحلتهتفاصيلكتبالذيهوليسبطوطةابن

المنتصرعليالدكتور)بطوطةابنرحلةكتابمحققعجبولقد

رحمهالشيخعلىافتراءمحضهذالافقالالكذبهذامن(الكتاني

بأكثرإليهابطوطةابنمجيءقبلدمشقبقلعةسُجِنَقدكانفإنه،اللّه

فيمرةلاَخردمشقبقلعةاعتقلأنهالمؤرخوناتفقفقدشهر،من

ميتاً،إلاالسجنمنيخرجهـولم726سنة"شعبانمنالسادساليوم

فيدمشقوصلأنههذاكتابهمن)152(الصفحةفىالمؤلفذكربينما

ابنوالحافظكثيرابنالحافظعليهنصماوهذا".رمضانمنالتاسع

فيمكثتيميةابنأنذكرواحيثالهاديعبدابنوالحافظرجب

حتى726سنةوعشرينستسنةشعبانمنالسادسفيالسجن

)2(.موته

وكان،كرسيعلىجالساًالدرسيلقيكانتيميةابنأنومعلوم

القزويني.القضاةقاضيآنذاكالأمويالمسجدخطيب

عصرهعلماءعليهلقامصحيحاًبطوطةابنادعاهماكانولو

فالمشنعون.قولهعلىالردفيرسائلولألفواالسلطانإلىولشكوه

ذلك.منشيئاًمنهمأحديذكرلمذلكومعكثرعليه

.3084/الكامنةالدرر(1)

932.الدريةالعقود14123/والنهايةالبداية2504/الحنابلةطبقات)2(



ه
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ولم،النزولحديثشرحفيضخمأكتاباَكتبتيميةابنإنثم

اللهنزولأنعلىشددوإنما.بطوطةابنادعاهمماشيئأفيهيقل

البشر.كنزوللا

المشبهة:فيتيميةابنرأي

فيالكلامهذامثلتيميةابنالىيُنسَبأنللعجبالمثيرومن

مجموعفيقالفقد،بمثلهيقولمنعلىبالكفرهويحكمالذيالوقت

استواؤهأو..كقدرتيقدرتهأو،كعلمياللهعلمإنقال"فمنالفتاوى

شبهقدفهذا:كإتيانيإتيانهأو،كنزولىنزولهأوكاستوائيالعرشعلى

كافر)1(.بلمبطلخبيمثضالوهو،يقولونعمااللّهتعالى،بخلقهاللّه

منفالدليلواستوائنا")2(.كنزولناليسواستواؤه"ونزوله:وقال

.والإشاعاتالرواياتهذهمنشهادةأقوىنفسهتيميةابنكتاب

منونبيهالإسلامحولالنصارىيشيعهممايتذمرونهؤلاءإن

ولكنهم،بدليلالاالإسلامعنيتكلموالابأنويطالبونهمالأكاذيب

تدقيقغيرمنالاكاذيبإشاعةفيالنصارىطريقةيستخدمونبدورهم

تحقيق.ولا

منتكفيرفيتيميةابنتشديدنجدأنأيضأللعجبالمثيرومن

الاصلامي.المكتبط02التدمريةالرسالة11482/الفتاوىمجموع)1(

5.352/الفتوىمجموع)2(
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ء

نكفّرلابأننايصرحالهيتميحجرابننجدحينفيبخلقهاللهيشبه

")1(.الحدوثمنيثبتونهمالازماعتقدواإنالاالمشهورعلىالمشبهة

.حادثاللهأنيعتقدواأي

68.الإسلامبقواطعالإعلام)1(
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تيميةابنعندباقجسيمالقائلينأول

ونفيهالجسملفظ"وإثبات:تيميةابنقالالجسملفظوحول

السلفمنأحدبهيتكلمولم،والسنةالكتابفيلهاأصللابدعة

إثباتاً،ولانفياًلااللفظهذايطلقونلاوالجماعةالسنةوأهل،والأئمة

ولكن،ولانفوهالجهةلفظولاولانفوهالتحيزلفظيثبتوالمأنهمكما

مماثلةونفوا،والسنةالكتاببهاجاءالتيالصفاتأثبتوا

الحكمبنهشاممثلالكلامأهليطلقه"وإنماقال".المخلوقات

")1(.جسماللهإنقالمن"أولفإنهالجواليقيوهشامالرافضي

مفهومهموأن"الجسم"لفظمعنىفيالمحتكلميناختلافبينثم

له.اللغويينلمفهوممخالفللجسم

صاحبهاستفصاليجبالألفاظمنمبتدعاًكان"ماأنوذكر

علىونُبهذلكمنهقُبلصحيحاًمعنىيريدكانفإن:مرادهإلىوالنظر

وصفمانفيمرادهكانوإن.الألفاظهذهمثلاستعماليجوزلاأنه

)2(.باطلواللفظباطلفالمعنىوالنزولوالاستواءالعلومننفسهبهالله

بشرطبالجسماللهوصفيجيزمنالأشاعرةكبارمنفانذلكومع

نأ)3(وكبيرهمالأشاعرةرأسالسمنانيجعفرأبوصزحفقد،معين

32.ط17:103الفتاوىمجموعوأنظر288928-:2التعارضدرء)1(

.الرياضط9الجهميةتلبيسبيان)2(

1.07/الباريفتح)3(
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أصابفقدذاتهفيلصفاتهحاملأنهأجلمنجسماًاللّهسمى"من

")1(.التسميةفيوأخطأالمعنى

مجردتيميةابنيرفض،الأشاعرةكبارأحدقالهالذياللفظفهذا

زعمكماجسماللّهبأنقائلايكونفكيفتعالىاللّهعلىإطلاقه

؟!المفترون

)جسميقللمفإنهبالجسمتيميةابنتصريحافتراضوعلى

والمشبهة.المجسمةتقولكما(كعين)عينأوكيد()يدأو(كجسم

يؤيدماكتبهفيأعداؤهيجدأنوهيهاتذلكيقللموأنهفكيف

افتراءهم.

بأمرينمطالبونفأنتملذا

جسم.اللهبأنصرحتيميةابنأنبالدليلتثبتواأنا(

تثبتواأن.جسمأنهأثبتأنهوجدتمأنكمافتراضعلىلناتثبتواأن2(

كجسمي.جسمقالأنه

652.-17:651النبلاءأعلامسير)1(
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الشافعية"عندالتجسيم"حكم

أبلاالمشهورأنعلىالهيتميالمكيحجرابننصولقد

منجمعقالهكماالمجسمةتكفيرعدمالمذهبمنالصحيح

المجموعفيأطلقولكن،يكفرونلاالمجسمةأنمن:المتأخرين

)1(.تكفيرهم

جسمقالواإذاماعلىالتكفيراعدمأيأالأولحمل"وينبغيقال

،كالأجسامجسم:قالواإذاماعلىالتكفيراأيأوالثاني،كالأجساملا

ليسالمذهبولازم،يلتزمونهلاقدالأولعلىاللازمالنقصلأن

المجسمةولاالجِهَوِيّه)3(نكفّرلاانناالصحيحانإلىوانتهى)2(بمذهب

الخ."..الحدوثلوازمباعتقادصرّحواإنإلا

الجهةمعتقدأنعلىتعالىاللهرحمهالسلامعبدبنالعزونصّ

ولاساكنبمتحركليسموجوداعتقادلأنعنه،معفوّاًمخطىء

عنهخارجولافيهولاداخلبهمتصلولاالعالمعنولامنفصل

بعدإلاأحدإليهيهتديولاالعادةفيالخلقةبأصلأحدإليهيهتديلا

منيلزمقيلفإن:قال.)4(الفهمعسرةالمدركصعبةأدلةعلىالوقوف

.05و38صالاسلامبقواطعالإعلام)1(

387.و351وانظر2/358الكبائراقترافعنالزواجر)2(

بالجهة.اللهعلىالقائلينأي)3(

اهلطريقةبأنالعزاعترافعلىلثهوالحمد2133/للفتاويالحاوي017الكبرىالاحكامقواعد(4)

.الكلاماهلطريقةبطلانعلىالسنةأهلادلةاحدفهذاالفهمعسيرةالمدركصعبةالكلام
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لازمقلنا:حادثاً؟يكونأنجهةفيسبحانهكونهفيالاختلاف

قديموبانهجهةفيبأنهجازمونالمجسمةلأنبمذهبليسالمذهب

بخلافهيصرحمنمذهبإلىينسبأنيجوزفلا،بمحدثليسأزلي

")1(.قولهمنلازماًكانوإن

كلامعليهدلكماالمشهورعلىالمجسمةنكفّر"لاالأسنويوقال

.")2(الشهاداتفيوالروضةالشرح

)3(.الغزاليحامدأبوبهوقال

532()صالعضديةالعقائدعلىشرحهفيالدوّانيالجلالوقال

حيّزولهكالأجسام،لاجسمهو:وقالبالبلكفةتستّرمن"ومنهم

أحيازها(إلىالأجسامكنسبةليستحيزهإلىونسبتهلاكالأحياز،

الجسم،اسمإلايبقىلاحتىالجسمخواصّجميععنهينفيوهكذا

.بالجسمية"المصرحينبخلاتيكفرونلاوهؤلاء

)273(:المواقففيالإيجيالعضدوقال

كالكرّامية،الجُفالبعضذلكإلىوذهب،بجسمليستعالى"أنه

قائمأي:جسمهوقالوا:وقومموجود،أي:جسمهووقالوا:

التسمية.فيالامعهمنزاعفلا،بنفسه

.172الكبرىالأحكامقواعد)1(

.05و38و25للهيتميالاسلامبقواطعالإعلام)2(

.148و912والزندقةالاسلامبينالتفرقةفيصل)3(
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الحنابلةعنالتجسيمينفيالذهبي

وهم.مجسملأنهتيميةابنيحبونالحنابلةهؤلاء"الحبشيقال

هؤلاء.تيميةابنوبعدتيميةابنقبلمشايخهموفيالتجسيمفيهميكثر

هذين.بكلاماغترقدالسنةأهلعلماءبعضثم.الاسلامشيخسموه

)1(؟اللقبهذايستحقأينمن.الاسلامشيخفسموه

الحنابلةعلىيتكلمون"والجُهَّال:فقالالتهمةهذهالذهبيردوقد

واللّهالنادرالاذلكمنبريئونوهميلزمهموبأنهبالتجسيمويرمونهم

000)2(

لمنيقولونالمعطلةالمعتزلةفإنبذلكالذهبيوصدقدهم"يعمر

التجسيمذلكمنيلزم:التأويلفيوخالفهمالصفاتأثبمت

)3(.والتشبيه

كتابصاحبالحنبلييعلىأبوالقاضيكتبهماالنادرهذاومن

والموضوعالضعيففيهحشالأنهتيميةابنانتقدهالذيالتأويلإبطال

علىيدلوهذا.تعالىباللّهتليقلاالتيالصفاتونصوصرواياتمن

منصحومااللّهكتابمنالصفاتنصوصيثبمتوأنهالرجلإنصاف

)4(.السنة

ألصقتالتيالتجسيمتهمةبأنالمنصفينمنكثيرصرحولهذا

345.-355)1(12شريط)1(

93.العلمزغل)2(

418.:االكبرىالرسائلمجموعة)3(

.5:237الدرء()4
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فيكمانفسهكلامهذلكيؤكد.حقهفيزورشهادةالاهيمابالإمام

بخلقه.اللهيشبهونالذينبكفرأفتىحيث(1/1482)فتاويه

المعتبرةالحنابلةكتبمنبكتابيأتوناأنهؤلاءنطالبفإنّاولهذا

إلخ.كاستوائياستواؤهأوكسمعسمعهأوكيدياللّهيدإنفيهايقولون

عامةعنداللّهصفاتإثباتطريقةتقبيحالاتهاماتبهذهيرادوإنما

فيالمعتزلةسياسةذلكفيويعتمدون.التأويلبطريقةوترغيبهمالناس

الناسعوامواستغلال.اللّهلصفاتالمثبتينتكفيرفيوالتهورالتهويل

كبارأحدمعليحصلكما.الحجةوأصحابالعلمطلبةمنوالهروب

ذلكفأبىوالحوارللمناظرةمراتعدةدعوتهحينالحبشيأتباع

.وتهرّب

يظلمونكم:تظلمونناكما

يوماللّهرؤيةبحثفيالقشاشيعقيدةشرحفيالكورانينصّوقد

سبحانهبرؤيتهلقولهم()الأشاعرةالسنةأهلكفَّرتالمعتزلةأن:القيامة

أهللأنفاسدظنوهذا،التجسيميستلزمذلكأنمنهمظناًالقيامةيوم

الظلماليوميكررونأنفسهمالأشاعرةلكن.كيفبلايثبتونهاالسنة

لالأنهمالتجسيممنهيلزمالاستواءصفةإثباتأنفيزعموننفسه

كانماإلامرئيًايتصورواولمجسمًا.كانماإلامستويًايتصورون

العقائد.فيالتقليدعلىلأنهمجسمًا
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الحدلفظ

كلمةاتفقت"وقد:لقولهتيميةابنبكفرالشريفنبيلحكموقد

")1(.بذلكوحدوهالسماءفياللّهأنوالكافرينالمسلمين

وظلموتسرعجهلوهذا.حدبأنهاللهوصفأنهزعمحيثفكفره

،.الوصفهذالهأثبتواأيوحدّوهقولهإذ،نفسهالوصفهوالحدبل

-صثيراًاختلافًاوالكلامالمنطقأهلباختلافيعترفأنعليهوكان

الحد.تعريفحول

.متعددةتعريافاتوإنماواحدتعريفللحدليسإذ

عنالشيءيميزماهووالأصوليينوالفقهاءالنحاةعرففيفالحد

.عداهماجميع

استحقلأجلهالذي:معناهالشيءحدأنالكلامأهلوعند

بالذكر.المقصودالوصف

ويطلقالشيء.ماهيةعلىالدالالقولهو:المنطقأهلوعند

ء)2(.الشينهايةبهويراد

مئةالرحمةالله))جعلع!:النبيقولمنبالوسوسةأصيبواوقد

تعليقالزبيدينقل.والتجزئةالتحديدفيصريحعندهملأنهجزء"

.65)ب(الوجهالهدىمجال!15شريط)1(

.االجدلفيالكافية1/92للزركشيالمحيدوالبحر234للغزاليالعلممعيار)2(



هتيهيةابنالاسلامشيختبرئةقيالسنيةالهقالات

فلامتناهيةغيرتعالىالله"رحمة:بقولهالحديثعلىالتوربشتي

الحدعنجلقدماتحديدبه-النبيأي-يردولم..التقسيميعتورها

العد")1(.جاوزماتعديدأو

بعباراتالحدتفسيرفيالحقائقأهل"تكلمالتيميالقاسمأبوقال

")2(.غيرهعنبينونتهموضعشيءكلحدأنمحصولهامختلفة

تيميةابنعلىأحدهاتحميليجزلممتضاربةمعانللحدكانفإذا

.يقصدهالذيبالمعنىهويصرحأنإلا

بهيتميزما"الحد:فقالللحدمفهومهعنتيميةابنأبانوقد

الجهميةعلىالردالحدوسبب")3(.وقدرهصفتهمنغيرهعنالشيء

ولاالمخلوقاتيباينلاأنهبذلكوقصدواحدلهليسقالواالذين

للحد.مستلزمعندهمذلكلأنالعالمفوقيكون

هذايقالولا.السماءفيبأنهيقرّونالكتابأهلأننعلمونحن

يحصى.لاماذلكعلىالقراَنيةالأدلةمنمعنالأنلهمتقليدٌ

الدنياسماءإلىينزلاللّهإنقالواالسنةأهلأن)4(تيميةابنوذكر

يوسف"وسألت:وضاحابنبقولواحتجحدًّا،فيهيحدّواأنغيرمن

وسألتحدّا،فيهأحدولا،بهأؤمننعم:قال:النزولعنعديابن

.558-0/1557المتقينالسادةاتحاف)1(

02/86.النبلاءأعلامسير)2(

1/442.التاسيسنقض)3(

5/56.الفتاوى)4(



تي!يةابنالاسلامشيحنتبرئةفل!السنيةال!قالاتء

حدّا".فيهأحذولابهأقزُ،نعم:فقالمعينابن

الربلقدرةالغزاليتحديديتجاهلون

حيناللّهقدرةلتحديدهالغزاليالأشاعرةيحاكململماذاولكن

حدوضعهذافيأليسكان")1(مماأفضلالإمكانفي"ليس:قال

علىشرحهفيالبيجوريبهاعترفكمااللّهلعجزأوإثباتاللهلقدرة

ليستيميةابنفيهؤلاءكلامأنيؤكدهذاإنالتوحيد؟")2(.جوهرة

مذهبيتعصبهومابقدرالدينعلىوالغيرةالمنكرإنكاربابمن

فيالطاعنعنالسكوتيجوزفهلوإلا.والذمالثناءفيمحضوتقليد

.أشعريَا؟كانإذااللّهقدرة

يجعلونحيثالحدبصفةاللهيحدونالذينهمالأشاعرةإنبل

ابنألزمذلكوبسبب.يظلمأنيستطيعلا:فيقولونحدَااللهلقدرة

)3(.تعالىاللهقدرةبتحديدالأشعريةحزم

)2(

)3(

الدين.علوماحياءهاث!على5/13الاحياءاشكالاتفيالاملاء

.04صالتوحيدجوهرةشرحالمريدتحفةأنظر

4/213.والنحلالمللفيالفصل



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفيمالسنيةالمقالات

المباركبناللّهعبد

الحدلفظمنوموقفه

ه

الأسماءفيالبيهقيرواهالمباركبناللهعبدعنأثرًاهناكأنغير

كيف:المباركبناللهعبد"سألت:قالالحسنبنعليعنوالصفات

الجهميةفإن:قلت.عرشهعلىالسابعةالسماءفي:قالربنا؟نعرف

هو.هونقول،الجهميةقالتكمانقوللاإنّا:قالهذا.هو:تقول

بحدّ")1(.واللّهأي:قالبحد؟:قلت

علىمنفياللّهعن"والحدقالوا:حيثالأحباشكذبفتأمل

الجهميةعلىوالرد1/175أحمدبناللهلعبدوالسنة2/916والصفاتالأسماء)1(

العلو:مختصرفيالذهبيقال34.الجهميالمريسيبشرعلىوالرد162للدرامي

أولا::عللبثلاثالأثرهذاأعلالكوثريأنغير،المباركابنعنثابتصحيح)هذا

!بالقوي"ليسالنسائيقال:البيهقيعنا.الحسنبنعليعنراويهالصباحبنالحسن

كماالمباركابنعنالرواياتاختلاف:ثالثا.الإرجاءفيفيهتكلمواشقيقابن:ثانيا

يلي:بماالعللهذهعلىرُدوقد537(صالكوثريبتحقيقوالصفات)الاسماءترى

غيرفيههذاالنسائيقولأنعنفضلاَواحد،غيرمنمُتابَعٌالصتاحبنالحسنأولا:

793".صالساري"هديفيعنهحجربنالحافظدفاعفيبالدلائلتراهكمامقبول

بالبدعة-الطعنأنأحدهما::وجهينمنغلطبالإرجاءشقيقابنفيالطعنثانيَا:

لهاليسهذهروايتهأنوبخاصة،الحُفا!منالثقةبراويةيطعنلا-الراجحعلى

لهقيلفقد،مردودةباطلةالإرجاءدعوىأنثانيهما:الإرجاء.منشيءفيمدخل

وتهذيب371()صبغدادتاريخفيجاءوقدحل"فيأجعلكم"لافقالذلكفي

وجهاْدنىهناكليساذمردودةالرواياتاختلافدعوىثالثا:372(.)02/الكمال

.الاختلافوجوهمن



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاتء

")1(.السلفلسان

قالهالذيالحدلفظمناللّهرحمهالبيهقيموقفكانكيفوتأمل

نأوهو،السمعحدبالحداللّهعبدأراد"إنما:قالفقد.المباركابن

أخبر،كماعرشهعلىفهو،استوىالعرشعلىبأنهوردالصادقخبر

تدلوحكايته،مكانبكلأنهزعموافيماالجهميةتكذيببذلكوقصد

."مرادهعلى

يفصللمالمباركابنأنمع،تضليلولاتكفيربدونهكذا

فقالالحدلفظمنمرادهفصلتيميةابنأنحينفياللفظمنمقصده

الشيءحقيقةبهيراد:شيئانبهيرادبهتكلممنكلعندالحد"لفظبأن

الإمامفأخبر،الذهنيالوجودأوالعينيالوجودبهويراد،نفسهفي

واصف،يبلغهاصفةأوأحديحدّهحدبلاالعرشعلىاللّهأنأحمد

نأوالقصد(.غايةولابحَدّلاالأبصارتدركهالا:بقولهذلكواتبع

وإحاطته،البصرإدراكتحتيقعماوهو-العينيبالوجودالحدتفسير

وتحديدهوالعقلالذهنإدراكتحتمايقعوهوالذهنيالوجودأو

دلّهوليس،وجلعزاللّهعنمنفيباطلكلاهما-تصورًاأومشاهدةً

بصفاتهغيرهعناللهتميّزعنتعبيرالحدّوإنماالحد،اسمهاصفة

تلبيس)بيان"لخلقهومباينتهعرشهعلىوعلوّهبكمالهواختصاصه

والفقهاءالأصوليينعندالحدمعنىوهذا2/163(.الجهمية

41/44.الهدىمنار)1(



تيميةابنالاسلاملثليختبرئةفمالسنيةالمقالات

.(1)طقةلمناوا

ء

بأنهوصرحبلفظلتصريحهتكفيرهعلىتيميةابنأعداءيصرفهل

إدراكبمعنىوليسالمخلوقينصفاتعناللّهصفاتتميزبهمراده

البيهقي؟بأدبيقتدونوهل.اللّهمنتهى

"إن:قائلاالحدصفةهيصفةدلّهأنيتوهمممنتيميةابنويسخر

كماالحد،هيصفةلهإن:قالوالويتوجهإنماذكرهالذيالكلامهذا

هذافإن،عاقليقولهولاأحد،يقلهلموهذا،عليهمالرادهذاتوهمه

منشيءبهايوصفالتيالصفاتفيليسإذله،حقيقةلاالكلام

وإنماالحد،:لهايقالمعينةصفةوالعلمباليدوُصفكماالموصوفات

الحدفيمعروفهوكماوقدرهصفتهمنغيرهعنالشيءبهيتميزما

الصفاتمنوهيكذاوحدّ،الإنسانحدفيقالالمحدّدات،في

442(.1/الجهميةتلبيس)بيانله"المميزة

فقداللفظهذامنتيميةابنموقفيبينواأنعليهمكانثانيًا:

السلفبهيقللملفظهذابأنفقالكتبهمنكثيرةمواطنفيشرحه

معنيين:بهويراديُطلقولكن

اللّهعنمنفيالحدأنشكفلاعلمًاباللّهالإحاطةبمعنى:الأول

عنالسلفعجزوقد،بالإحاطةمُدركغيرتعالىاللّهلأن.تعالى

كسفيانالسلفمنالحدنفىمنقوليُحملهذاوعلى،بهالإحاطة

عبدتحقيقسيناوابنالصفاواخوانالفاكهيتأليف9صرسائلثلاثفيالحدود)1(

العبد.محمداللطيف



تي!يةابنإسلاماشيختبرئةفمالسنيةالمقالاتكا

زيد.بنوحمادالثوري

مباينعنهممنفصلخلقهعنمتميزتعالىاللهأنبمعنى:الثاني

كابن)1(تعالىدتهالحدأثبتمنقوليُحملهذاوعلى.عليهمعاللهم

.المبارك

فاللّهالمخلوقاتتحوزهاللهأن)الحد(معنىمنالمرادكان"إن

قالوقد،والأرضالسمواتكرسيهوممعقدبلوأكبر،أعظم

وفيسمِينِة!مَظ!ئَمآوَألسَّفَؤَتُأفئمَةَدؤمَ!تُإُصثاوَألأَرْضُ)

يدفيفيهنوماالسبعوالأرضونالسبعالسموات"ماعباسابنحديث

".أحدكميدفيكخردلةإلاالرحمن

ليسعنهامنفصللهامباينأيالمخلوقاتعنمنحازأنهأرادوإن

عرشهعلىسمواتهفوق:السنةأهلأئمةقالكماسبحانهفهوفيهاحالاّ

.-)2(
."حلمهمنبائن

نأمعنىعلى)متحيز(بقولهأرادمتحيز:اللّهإن:قال"فمن

عنمنحازأنهأرادوإنأخطا.فقدبهوتحيطتحوزهالمخلوقات

بمتحيز:ليسقالومن.أصابفقد:عليهاعالٍعنهابائنالمخلوقات

.أصابفقدتحوزهلاالمخلوقاتأنأرادإن

فقدعنهاخارجٌولافيهاداخللاهوبلعنهاببائنٍليسأرادوإن

3.-ه2/33والنقلالعقلتحارضدرء)1(

.46التدمريةالرسالة)2(



كاتي!يةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالهقالات

:لقا.أخطأ

ثموالأرضالسمواتيخلقأنقبلكانتعالىاللهأنعلم"وقد

يكوناأنوإما،باطلحلولوهذافيهمادخليكونأنفإماخلقهما،

لمعنهمابائنًاسبحانهاللهيكونأنوإما،وأبطلأبطلوهوفيهدخلا

."والسنةالتوحيدأهلقولوهذا،فيهيدخلاولمفيهمايدخل

يذكرونولاالأئمةكلاممنبالمجمليأتونأنهملكيتبينوبهذا

الله.حسيبهم:ويبينهكلامهميفصلما

عامةيفهمهالاوالجهةوالتحيزكالحدالأقوالفهذهوبالجملة

علىالهيمنةالباعأهلدأبوإنما،عليهميشتبهإجمالوفيهاالناس

فيمتعمقونأنهموإيهامهمعليهمغريبةوألفاظبمصطلحاتالعوام

ويقلدهمقولهملهمالعاميفيسفَم،السنةأهلمنهجولتشويه،العلم

تكفيرهم.فيويقلدهمخصومهممعاداةوفيباطلهمفي

بالمتشابه"يتكلمون)1(:المتكلمينعنقالإذأحمدالإماماللهورحم

منباللّهفنعوذ،عليهميشبهونبماالناسجهالويخدعونالكلاممن

".المضلينفتن

13/394(.الباريفتح)أنظرلهثابتوهو6صالجهميةعلىالرد)1(



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالاتكا

بالجهةالقول

اللّه.علىالجهةلفظبإثباتصرحتيميةابنأنزعمواكذلك

مناللفظهذاأندائفايكررلأنه.يزعمونمايكذبتيميةابنكلاموصريح

إثبائا.ولانفئافيهاوالأئمةالسلفيتكلملمالتيالمبتدعةالألفاظجملة

يزعمالذياللهرحمهالقادرعبدالشيخقبلمنإثباتهانرىإننابل

مستو،العلوبجهة"وهو:الجيلانيقال.طريقتهإلىالانتسابالحبشي

على)ذات(هواللّهاستواءوأن،الملكعلىمحتو،العرشعلى

قالتكماوالزَفعةالعلؤَعلىولاوالمماسةالقعودمعنىعلىلاالعرش

عَلَى)اَلرخققالكماالعرشعلىالسماءفيإنهيقالبل،الأشعرية

شيختعتبرونهمنتكفيرعلىالجرأةعندكمفهل.!!)1(آسْتَوَىأتعَرْشِ

.كفزا؟!تعتبرونهبماصزحوقدالقادريةطريقتكم

)4(الهيتميحجروابن)3(السلامعبدوابن)2(الغزاليمشىوقد

تكفيرلزمكموإلابذلكرضيتمفإن.بالجهةالقائلتكفيرعدمعلى

حجروابنوالغزاليالسلامعبدبنوالعزالجيلانيالقادرعبد:الشيوخ

الهيتمي!

56.الحقطريقلطالبيالغنية)1(

.148او92والزندقةالاسلامبينالتفرقةفيصل)2(

.2/133للفتاويالحاوي172-017الأحكامقواعد)3(

.378و358و2135/الزواجر()4



تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات

تيميةابنعندالجهةمفهوم

ه

نفيًاالسلفبهيتلفظلممبتدعلفظالجهةلفظأنتيميةابنيرى

اللهأنالصحابةعنولاع!يمالرسولعنلانصثمةوليسإثباتًا،ولا

المبتدعة.الألفاظمنذلكغيرإلىجوهرأوجسمهوأومتحيز

صحيحاًمعنىأرادوافإنصحيحأ،معنىًيريدونقدبهاوالناظرون

كانفاسدًامعنىأرادواوإنمنهممقبولاذلككانوالسنةالكتابيوافق

عليهم.مردودًاذلك

وطائفةتنفيها،فطائفة:أقوالثلاثةالجهةإطلاقفي"للناس:قال

موجود،هومابهيرادقدالجهةلفظأنوذلك..تفصّلوطائفةتثبتها،

.معدومهومابههومابهيرادوقد

بالجهةأريدفإذا،والمخلوقالخالقإلاموجودلاأنالمعلومومن

بهيحيطولايُحصرُلاتعالىواللّه،للّهمخلوقًاكاناللهغيرموجودأمر

العالمفوقماوهو-عدميأمربالجهةأريدوإن،المخلوقاتمنشيء

")1(.وحدهاللهإلاهناكفليس-

أريدلوكمامخلوقًافيكوناللهغيرموجودشيءبالجهةيرادوقد

بموجودليسمابهيرادوقد،السمواتنفسأوالعرشنفسبالجهة

فيليسأنهومعلوم،العالمفوقمابالجهةأريدإذاكماتعالىاللهغير

1/216السنةمنهاج)1(



تيهيةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةال!قالاتكا

نفيه.ولاالجهةإثباتالنص

اللّهأنأتريد؟بذلكتريدمالهقيلجهة"في"هو:القائلقالفإذا

جوففييكونأنمثلبه؟وتحيطتحصرهموجودةجهةفيسبحانه

عدميًاأمرًابالجهةتريدأم!المخلوقاتفيداخلاًليسفاللّه؟السموات

والله،المخلوقاتمنشيءالعالمفوقليسفإنه،العالمفوقماوهو

العالم؟فوق

المخلوقاتفيمحصورًااللّهوجعلتالوجوديةالجهةأردتفإن-

باطل.فهذا

فوقوحدهتعالىاللّهأنوأردت،العدميةالجهةأردتوإن-

السمواتما:عباسابنقالوقد...حقفهذاعنهابائنالمخلوقات

كخردلةإلاالرحمنيدفيبينهنومافيهنوماالسبعوالأرضونالسبع

؟ويحصرهبهيحيطكيفوالصغارالحقربهذاكانفما"أحدكميدفي

فإن؟بذلكتريدما:لهقيلجهةفيليستعالىاللّهإن:قالومن

ونبينا،إلهعرشعلىولايُعبدربالسمواتفوقليسأنهبذلكأراد

فيتعالىاللهإلىتُرفعلاوالأيدي،تعالىاللّهإلىبهيُعرجلمع!

لربجاحدمعئى،فرعونيفهذا:إليهالقلوبتتوجهولاالدعاء

العالمين.

بذاتهتعالىاللّهإنوقالوا:والاتحادالحلولأهلدخلهناومن



كاتيهيةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالهقالات

)1(الخالقوجودهوالمخلوقاتوجودوأن،مكانكلفي

)2(.كلامه

انتهى0

حلوليةالعقائد،فيمعطلةإنهمالتعطيلأهلعنقيلولذلك

فإذا)3(،الربتضييعإلىيؤولتعطيلهمفإن،التصوففيإتحادية

.مكانكلفيوجدوهالتصوففيعنهبحثوا

)1(

)2(

)3(

عينشيءكلوجودأنالأشعريقولسيمالاالأشعريالاعتقادهذاالمتصوفةاستغل

ذلكفيأبرزهموكانالوجودبوحدةقولهمعليهوبنوا.عليهزائدَالاالشيءذلكذات

كتابهالنابلسيالغنيعبدابتدأوقدسبعينوابنوالقونويالفارضوابنعربيابن

عربيابنيوافقانطلقثمالأشعريعبارةالوجود!وحدةمعنىمنالمقصود"إيضاح

بوحدةإلاقوللاوأنهالهدىأئمةإياهمجاعلاالوجودبوحدةقولهمفيالفارضوابن

الوجودوحدةمنكروجعل،اللهشاءإنالقيامةيومإلىباقِالقولهذاوأنالوجود

031-603الوجودوحدةمنالمقصود)إيضاح.الحقعنمحجوبَاجاهلا

الباطن،هوالجوهرفجعلواالأشاعرةعندوالعرضالجوهرفكرةواستغلوا(.للنابلسي

صفاته.هيموجوداتهلأنموجوداتهفيظاهرَامتجلِاللهإنوقالواظاهرَاوالعرض

252.:2السنةومنهاج17:326و6:38و892-5:262و3:41الفتاوى

سبحانه.علوهإنكارهمبسبب



تيهيةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالاته

الحركةلفظ

منهذابل،اللّهفياعتقدهتيميةابنأنيثبتفلمالحركةلفظأما

.)1(.اللّهإلىالحركةينسبتيميةابنأنزعمالذيالحبشيمفتريات

والحديثالسنةأهلمن"طوائف)2(أنتيميةابنقالهماجل

الكرمانيكحربمتحركحيوكلالحياةلوازممنالحركةإنقالوا:

الخزاعيحمادبنكنعيمنفاهامنومنهمالدارميسعيدبنوعثمان

لممنوالفقهاءالحديثأهل"ومنأضاف"خزيمةوابنوالبخاري

")3(.إثباتولابنفييتكلم

ذكروإنما،الفريقينأحدلطريقةترجيحًاتيميةابنيذكرولم

فهل،المبتدعةالألفاظهذهمنحذرًاموقفًاوتبنى.ذلكفيالخلاف

؟.بالحركةيقولأنههذامنيلزم

الخمرشربحكمعنسئلفقد:الحبشيكلاممنمثالاولنضرب

منحالفيبالخمرالتداوييجوزلاالفقهاءبعض"عند:فقال

لإساغةالخمرمنجرعةالمريضإعطاءبعضهمعنديجوز.الأحوال

بالخمر،اللقمةيسيغأنيجوز،بالغصةأصيبلمنبالنسبةاللقمة

.04القويمالدليل)1(

.04القويمالدليل(السنةأهل)ائمةإلى(السنةأهل)طوائفمنالنصالحبشيحرف)2(

.5/578الفتاوىمجموع8-2/7والنقلالعقلتعارضدرء)3(



ءتيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات

علىفبناء.")1(غيرهدواءيوجدلمإنبالخمرالتداوييجوزبعضهموقال

به.والتداويالخمرشربرجحبأنهعليهنحكمأنيمكنالحمشيقاعدة

بكماَلتاَرسطيةلوثةوهيماكر،تلبيسفيهالكمالحركةومسألة

،للحركاتإثباتًاأفعالهإثباتفصارتعالىدلّهالفعليةالصفاتنفيإلى

الثلثفيينزلولاالسماءإلىيستويولاوقدرتهبمشيئتهاللّهيتكلمفلا

إرضاءتيميةابنكفرتموقدشاء،إذايجيءولا،الليلمنالأخير

ولايستويولاينزللااللّهأنيعتقدالذياَرسطووسلفكملشيخكم

هو.يتحرَّكُولايُحركُأزليمحرِّكمنبدلا"بلقالكمايجيء

أولا")2(.كانلماوإلابغيرهينفعلولا

ليتلاءم!!اَلأَظِبأُحِبُّ)لَاَ:تعالىقولهمعنىوحرفتم

لأنه،تتحركالشمسرأىحينذلكقالأنهفزعمتم،شيخكمومذهب

جسمالشمسأنيعلميكنألمولكن.مخلوقمتحرككلأنيعلمكان

بجسميتها؟خلقيتهاعلىفيستدلمخلوقةوالأجسام

لهالاعلاقةوأنالغيابمعناهالأفولأنتتجاهلونلماذاثم

اَفل.لهيقاللاوالمتحركالماشيلأنبالحركة

فيغايةأنهوذكرالاستدلالهذاالسلامعبدبنالعزنقدولقد

)3(.الإشكال

.004عداد7رقمشريط(1)

733.:2حنينبنإسحاقترجمةلأرسطوالطبيعة)2(

.911صالقرآنمشكلفيفوائد)3(



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةال!قالاتء

الحركةلفظمنتيميةابنموقف

المبتدعةالألفاظمنوغيره

التيالألفاظمنغيرهمنكموقفهاللفظهذامنتيميةابنوموقف

لفظيراعونكانواالسلفإن":فقالإثباتاًولانفياًالسلفبهايتكلملم

فلا،وأفعالهصفاتهمناللهعنوينفونهيثبتونهفيماوالحديثالقرآن

المبتدعةوالألفاظ...والإثباتالنفيفيمبتدعمحدثبلفظيأتون

أرادهالذيالمعنىغيرمعنىبهايريدونقومكلبل،ضابطلهاليس

....الرسولألفاظبخلافوالحيزوالجهةالجسمكلفظأولئك

ع!يم.الرسولبهجاءمماكثيرتكذيبتضمنتالمبتدعةوالألفاظ

استفصاليجمبالمحدثواللفظ،والسنةالكتاببهيعارضونوصاروا

)1(
.حبه"

يفرغأواَخر،الىمكانمنوينتفلفيتحركينزلقال"فمن:قال

عنه")2(.اللهينزهأنيجبباطلكلهفهذااَخر؟ليشغلمنه

المتشابهةالمجملةافيلفاظمنالعباراتتلك":أنوذكر

إثباتإثباتهاوفي،وباطلحقنفيهاوفي،وباطلحقعلىالمشتملة

فإنهاالالهيةالنصوصبخلافالاطلاقينكلامنفيُمنع،وباطلحق

5/432الفتاوىمجموع)1(

578.و945-5/458الفتاوىمجموع)2(



هتي!يةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات

يطلقونلاالسلفكانولهذا001.والباطلالحقبينبهااللّهفرقفرقان

اللهكلامبخلاف.الاستفسار-والتفصيلبعدالاينفونهولااللفظ

")1(....معناهيفهملموإنقبولهيجبفإنهورسوله

والحدودالأعراضعنالباريينزهونعندما"فالمعتزلة:قال-

تنزيههيجبعماالباريتنزيهيقصدونلاوالجسميةوالجهاتوالأحياز

وأثبتهلنفسهاللّهأثبتهمانفيمضامينهافييُدخلونوإنما...عنه

.الكمالصفاتمنرسوله

ماالعبارةظاهرفييكنلمالأعراضعنمنزهاللّه"إن:قالوافإذا

والفسادالاستحالةعنمنزهأنهذلكمنيفهمونالناسلأنيُنكر

عنمنزهاللّهأنولاريب،الأمراضمنآدملبنيتعرضالتيكالأعراض

كلامولاحياةولاقدرةولاعلملهليسأنهمقصودهمولكن،ذلك

أعراضاً.يسمونهاالتيالصفاتمنذلكغيرولابهقائم

أوهموا:والجهاتوالأحيازالحدودعنمنزهاللّهإن:قالواوإذا

تحوزهولاالمخلوقاتتحصرهلاأنبذلكمقصودهمأنالناس

فوقليسأنه:ومقصودهم.صحيحالمعنىوهذا.المصنوعات

ولم،إليهبهيعرجلممحمداًوأن،إلهالعرشعلىولاربالسموات

شيء.اليهيصعدولاشيءمنهينزل

جنسمنليسأنهالناسأوهموا:بجسمليسإنهقالوا:وإذا

ولكن،صحيحالمعنىوهذا:الخلقأبدانمثلولا.المخلوقات

1.75/والنقلالعقلتعارضدرء)1(



تيميةابنالاسلاملئميختبو*فماالشيةال!قاإته

."...بنفسهيتكلمولايُرىلاأنهبذلكمقصودهم

يرجعلاالألفاظتلكمفاهيمتحديدفيالمتكلمينخطأ"إن:قال

يرج!حبل،والسنةالكتابلمعانيمخالف!بمعانعنهاالتعبيرمجردإلى

.القرآنبهاخاطبهمالتيالعربللغةمخالفاًتفسيراًتفسيرهاالىكذلك

اللّهتنزيهإلىالقرآنيقرهاالتيالصحيحةاللغويةللمعانينفيهمويؤدي

التيالمعانيعنعبّروالقد:باطلوهوحقهفيصحيحةمعانعن

القراَنفيجاءتوربماالقرآنفيليستأخرىبعباراتالقراَنأثبتها

.آخر")1(بمعنى

311.-1031/والنقلالعقلتعارضدرء)1(



تيميةابنالاسمامشيحغتبرئةفيالسنيةفالاتِ-

اليهودعملمنالمعانيتحريف

ه

تبدللموالانجيلالتوراة"إن:تيميةابنقولعلىواعترضوا

معانيهما")1(.فيالتحريفوقعوإنماألفاظهما

وكأنهاالمسائلهذهللعواميُظهرونالذينالمدلسينأسلوبوهذا

ابنقولهذاأنعليهمالمدلسهذاكتموقدالإسافىملأصلسخالفة

منوهومنبهبنوهببهوقالعنهالقرآنترجمانوهواللّهرضيعباس

ابنالحافظحكاهكما"البخاريمختاروهو.بالتوراةالناسأعلم

حجر)2(.

الزركشي.الدينبدرعلىورد

وليس،يزيلون:)يحرّفون!عباسابن"قالالبخاريصحيحوفي

غيرعنيتأولونه:يحرّفونهولكنهم،اللّهكتبمنكتابلفظيُزيلأحد

لمعانيالكتابأهلتحريفبأن:الباريفتحفيالحافظقال"تأويله

الراغب:"قالأضاف"بكثرةعندهمموجودبليُنكرلاالنصوص

الاحتمال!منحرفعلىيجعلهأنالكلموتحريف،الامالة:التحريف

فاكثر")3(.وجهينعلىحملهيمكنجيث

)1(

)2(

)3(

.15صالسنيةالمقالات

13/523الباريفتح

.13524/الباريفتح



تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاته

النصوصمعافيتحريففيالحبشيسلف

الناسعلىيكتمأنعلىحريصالحبشيأنإلىالتنبهويجدر

وهو.النصوصمعانييحرّفونكانواالكتابأهلأنوهيالحقيقةتلك

أهلتحريفبأنأفادالذيحجرابنالحافظباعترافعنهمثابت

.بكثرةعندهمموجودبليُنكرلاالنصوصلمعانيالكتاب

حتىالحقيقةهذهتبيينمنيتهربونالحبشيأمثالوالمؤولة

معانيتحريفاتهفيالكتابأهلءيضاهىالحبشيإنالناسلايقول

بمعنىجاعلاًالاستواء(التأويلات)زوراًيسميهاوالتيالنصوص

...الخالثواببمعنىوالرضىالعقوبةبمعنىوالغضبالاستيلاء

التحريفوزينةتزيينمنللشرلابدوبالطبع.التنزيهبذريعةمتذرعاً

التنزيه.دعوى

عًلِهِءسُؤُلَملُزُلِنَأَفمًن)وقالأَغمَنَهُتم!اَلشَتطَنُلَهُمُوَزَتَيئَ)تعالىقال

.!حَسَنآفَرَءَاهُ

صاحبالبخاريالامامرجحهماهذاأنحجرابنأثبتثم

قالهالذيهذا:شرحهفيالملقنابنشيخنا"قال:فقال.الصحيح

")1(.البخاريمختاروهوالاَيةهذهتفسيرفيالقولينأحد

معنىفيتفسيرفيقيلتالتيالأقواليسردالحافظوأخذ

.13/523الباريفتح)1(



تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات
كا

منها،اليسيروقعأنهوهو:الثالثالقولإلىوصلحتى:التحريف

كتابهفيتيميةابنالدينتقيالشيخونصره،حالهعلىباقومعظمها

(.المسيحدينيبدللمنالصحيح)الرد

القولهذاإبطالدعواهالزركشيعلىحجرابنالحافظردولقد

بنلوهبنسبفقدنظر،بالبطلانالمذكورالقولوصفهوفي":فقال

،القرآنترجمانعباسلابنونسب،بالتوراةالناسأعلممنوهومنبه

التيالمخالفأدلةبرَدّوالتشاغلبالصدرالدفعتركلهينبغيوكان

انتهى.حكيتها"



تيميةابنالاسلاملثميمتبرئةفل!السنيةالمقالاتكا

الناربفناءبالقولاتهامه

الناربفناءتيميةابنقالهل

تنطفىوأنهاالناربفناءيقولكانأنهتيميةابنخصوموأشاع

بأهلها.

فينقلتيميةابن"كان:قالالذيالحبشيفمنهمخصومهأما

نأإلاذلكفيالمسلمينبينخلافلاأنهالنبويةالسنةمنهاجكتابه

ذلكبخلافاتيميةابنأيأهوقالثم.المسلمونفكفّرهخالفجهماً

النار")1(.في

بنصيأتلمذلكومعقرأتهوقدإلاللحبشيكتاباًتركتماوأنا

واحدبدليليأتيأنوأتحداه،يزعممايؤيدتيميةابنكتبمنواحد

ومفتر.كذابأنهفيهحكميكانوإلا

النارفناءيجوزمنالبغداديمنصوركأبيالأشاعرةمنتجدقدبل

الخبر)2(.فيجاءحسبمابدوامهاقولهمعالعقلفي

بجهالةقوماًتصيبواأن

الأرناؤوطشعيبالشيخفمنهمومحبوهتيميةابنأصحابوأما-

)1(

)2(

.191السنيةالعقيدةإظهار

023.الدينأصول



كاتي!يةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةال!قالات

وابنتيميةابنإلىالناربفناءالقولنسبالذيالطحاويةمحقق

علىكتبهنصتقدبلذلكيفيدماتيميةابنكتبفيوليس)1(.القيم

الأبد.إلىالناردوام

تيميةابنعنالتهمةينفيالقاري

رسالتهفيفقالتيميةابنعنالتهمةهذهالقاريالعلامةنفيوقد

تيميةابنإنالمؤولقول"وأما:عربيابنعلىبهاردالتيالقيمة

فافتراءالنارمنيخرجونالأمرعاقبةفيالكفارأنالىذهبالحنبلي

")2(.عليه

)1(

)2(

المؤيد.:ط422صالعزأبيلابنالطحاويةشرح

86.الوجودبوحدةالقائلينعلىالرد



تيهيةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالاتكا

والنارالجنةأبديةفيتيميةابنأقوال

والجماعةالسنةأهلوسائروأئمتهاالأمةسلفاتفق"وقد:قال

والناركالجنةبالكليةيَفنىولايُعدملاماالمخلوقاتمنأنعلى

الكلامأهلمنطائفةإلاالمخلوقاتجميعبفناءيقلولم.والعرش

باطلقولوهذا.المعتزلةمنوافقهومنصفوانبنكالجهمالمبتدعين

وأئمتها")1(.الأمةسلفوإجماعجم!ي!رسولهوسنةاللّهكتابيخالف

والنار")2(.الجنةبفناءلقولهمعليهمالسلفإنكاراشتد"ولهذا

يقولالذيالهذيلوأبووالنارالجنةبفناءيقول"والجهم:قال

)3(.المسلمينجماهيروخالفهم...والنارالجنةأهلحركاتبانقطاع

فاسدةلوازميلتزمواأنالىألجأتهمالكلامأهلعندالأعراضوطريقة

والنار)4(.الجنةبفناءالقولالىوغيرهصفوانبنبالجهمأدت

وأنهمااَخر،والنارللجنةليس:جميعأالاسلامأهلوقال"قال

النارفيالناروأهليتنعمونالجنةأهليزاللا،باقيتينلاتزالان

)1(

)2(

)3(

)4(

703.:18الفتاوىمجموع

345.:8والنقلالعقلتعارضدرء

031.351-.1/146السنةمنهاج14:348و12:45و8038:الفتاوى

3158:و503و:93اوالنقلالعقلتعارضدرء3.403:الفتاوىمجموع

.بالرياضالإمامجامعة:ط.صالمرشادمحمدد.تحقيق



تيهيةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات
كا

آخر")1(لذلكليس:يُعذبون

مطلقاً")2(

بقاءوالنارالجنةببقاءاللّهأخبر"وقد.

وإنكارهمالنارأبديةعلىالسلفاتفاقيؤكدتيميةابنكانفإذا

السلف؟ويخالفهؤلاءيوافقفكيفبفنائهاالجهميةقول

الجهميةرأسصفوانبنالجهمالىالناربفناءالقوليعزوفهاهو

صرحأنهمعبقولهمايأخذفكيف.المعتزلةرأسالعلافالهذيلوأبي

لهم؟مخالفونالمسلمينجمهورأن-رأيتبما-

سردهأثناءالدريةالعقودفيذكرالهاديعبدابنأنهذاعلىزد

الجنةبفناءقالمنعلىالردفيقاعدةكتاباً"له:أنتيميةابنلمؤلفات

.والنار")3(

)1(

)2(

)3(

.2:853رضلتعاادرء

.157الجهميةتلبيسبيان

طبعتوقد.العلميةالكتبدار67تيميةابنالإسلامشيخمناقبفيالدريةالعقود

.بالرياضبلنسيةدارالسمهريمحمدبتحقيقالرسالةهذه



كا
تيهيةابنالاسلامشيختبرلةفيالسنيةال!قالات

النار؟بفناءالقيمابنقالهل

دار:دورثلاثالىالقيامةيومالناسمنازلالقيمابنقسَّموقد

تفنيان،لاالدارانوهاتان،المحضالخبيثودار،المحضالطيب

العصاةداروهي،تفنىالتىالداروهي،وطيبخبثمعهلمنودار

بقدرعُذِّبواإذافإنهمأحد،الموحدينعصاةمنجهنمفييبقىلافإنه

الطيبدارإلايبقىولا:الجنةفأدخلواالنارمنأخرجواجزائهم

.)1(المحضالخبيثودارالمحض

حاتموأبيزرعةأبيبعقيدةالجهميةعلىالقيمابنواحتج-

والنارالجنةأنفيهبقولهمااحتجومماعقيدتيهماوسردالرازي

)2(.يفنيانلامخلوقان

طالبأبيبنعليقولعلىالمسألةهذهفي"وأنا:القيّمابنقال

النار،الناروأهل،الجنةالجنةأهلدخولذكرفإنهعنهاللّهرضي

ماخلقهفيذلكبعداللّهويفعل:قالثم،صفةأحسنذلكووصف

يشاء)3(.

العاملينرضاهلطالبيدارًاخلقأنسبحانهحكمتهفاقتضت-

دارًاوخلق..الجنةوهي:بمحابهالقائمينلأمرهالمؤثرين،بطاعته

)1(

)2(

)3(

الاْنصاري.تحقيق94الطيبالكلمشرحالصيبالوابل

.الرياض:طالمعتقعوادتحقيق233الإسلاميةالجيوشأجتماع

المعرفة.دار:ط264العليلشفاء



تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفيمالسنيةال!قاإت

..وسخطهغضبهأسبابلطالبأخرى

القرار")1(.

فهاتان

.والإعلامللنشرالوطندار:ط014الهجرتينطريق)1(

ه

داراهماالداران



ء
تيميةابنالاسلامشيحنتبرئةفل!السنيةالمقالات

القيمابنمنالتحريفأهلموقف

ابنكلاممنتشابهماواتباعالدسإلاالنصوصلصوصأبىوقد

كتبه،عليهانصتالتيوصريحهاأقوالهلمحكمتجاهلمعالقيم

حقيقتهم.لتعرفواأدلتهمفانظروا

نأ257(الأرواح)حاديفيقالحيناللهعلى"وكذبقالوا)1(

عدمعلىيدلبماعنهاآياتثلاثفيوتعالىسبحانهأخبرقدالنار

انتهى.أبديتها"

هذهفيالمحختلفينالفريقينأقوالينقلكانالقيمابنأنوتجاهلوا

فيالفريقينإقدامنهاية"فهذه:بقولهالفريقينمقالةختمثم،المسألة

."المسألةهذه

العظيمةالمسألةهذهفيقدمكمانتهىأينفإلىقيل"فإن:قال

هناوإلى!!فَايُرِلدفَمَّالمرَئك)إِنَّ:تعالىقولهإلى:قيل؟الشأن

حيثفيهاعنهاللهرضيطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرقدمانتهى

بعداللهيفعلثم:وقال،النارالناروأهل،الجنةالجنةأهلدخولذكر

صوابمنذكرناهوما.الخلائقأقدامانتهتهناوإلىيشاء،ماذلك

منه"بريءورسولهواللهالشيطانومنفمنيخطأمنكانوما،اللهفمن

انتهى.

53.ص13عدد)الهدى"منارمجلتهم)1(



هتيهيةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةال!قالات

أيهاالناربفناءالصريحالقولتبنىالقيمابنأنزعمتمأينفمن

المحرفون؟

وقدحجراابناالحافظ"وقال:فقالوااَخرتحريفإلىلجأواثم

ويريدقالوا:"ونصرهالسابعالقولهذاإلىالمتأخرينبعضمال

منعلىذلكيخفىولا،الجوزيةالقيمابن:المتأخرينببعضالحافظ

الأروا!")1(.حاديطالع

القيمابنبذلكالحافظمرادأنعلمواكيفالمحرفينلجرأةيا

إليه؟المشاركتابهفيالقولهذابتبنينفسهالقيمابنيصرحلمبينما

؟.يخفىلامنوعلى

منهتشابهمافاتبعواالقراَنفيمرضقلوبهمفيالذينفعلهكذا

مايتبعونالعلماء:نصوصمعيفعلونوهكذا،محكمهعنوأعرضوا

واضحة.بكلماتباعتقادهصرحواماويتجاهلونتشابه

"السابع:427(الطحاوية)شرحفيقالالعزأبيابنأنزعمواثم

ثمفشيئًاشيئًايبقيهاثمالحديثفيوردكمايشاءمنمنهايُخرجاللهأن

الدسهذابمثليهجمونوهمم"إليهتنتهيأمدًالهاجعلفانهيُفنيها،

يأ)السابع(قولهأنفيعلمونالعلمطلبةوأما.والجهالالعامةعلى

هذهفيأقوالهميسردكانحيث.المختلفةالأقوالمنالسابعالقول

المسألة.

.31/53!"الهدىمنارمجلتهم)1(



تيميةابنالال!مامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاتء

بعدالمخلوقينكلاميحرفونكيفالتحريفأهلإلىفانظر

ورسوله.اللّهكلامتحريفهم



تيهيةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةال!قالات

الناربفناءالقائلونمن

ه

نأيجوزفلابذلكصرّحاقدوتلميذهتيميةابنأنفرضناولو

وأبيهريرةأبيالسلفعنمنقولةرواياتفيهفإنكفرًاذلكيُعتَبر

فيالمنثورالدرفيالسيوطيأوردهمامنهامسعودوابنوعمرسعيد

شَآءَمَاإِلَّاوَألازض!ألمجؤَتُدَامَتِمَافِيهَاخَلِدِيتَ):تعالىقولهتفسير

رَفُّيَ!:

"لو:عنهاللّهرضيعمرقال:قالالحسنعنالمنذرابنأخرج-

يخرجونذلكعلىيوملهملكانعالجرملكقدرالنارأهللبِث

فيه")1(.

وأبوالمنذرابنوأخرج".تأكلهمأنالنار"يأمر:الشعبيوقال-

هذهمنالنارلأهلأرجىالقراَنفي"ما:قالإبراهيمعنالشيخ

خرابًا")2(.وأسرعهماعمرانًاالدارينأسرع"جهنم:وقال."الاَية

فتأكلهمالناريأمرأنوهو)إلامَاشَآءَرَئُك!:تعالىقولهفيوقال

")3(.خلقهميجددثموتفنيهم

)1(

)2(

)3(

".الخطاببنعمريدركلمالحسنفإنأضعيف484الطحاويةشرحفيالألبانيقال

3.035/للسيوطيالمنثوروالدر1271/السابعالمجلدالطبريتفسير

.01/001القرطبيتفسير



تيميةابنالاسلامشيحنتبرئةفل!السنيةالمقالاته

جهنمعلى"سيأتي:قالهريرةأبيعنراهويهبنإسحقوأخرج-

أحد".فيهايبقىلايوم

ليسأبوابهاتخفقزمانجهنمعلى"ليأتينّ:قالمسعودابنوعن-

أحقابًا".فيهايلبثونبعدماوذلكأحد،فيها

يأخذوقد،الشبهةموردكانتالسلفعنالمحكيةالنصوصفهذه

وهذاضعفها.أوالرواياتهذهثبوتدرجةمنيتحققلامنبها

التزامإلىبهأدتالكلامأهلقواعدعلىأصلاقولهبنىمنبخلاف

.صفوانبنكالجهمفاسدةلوازم

بأبديةالمطلقتصريحهماوتلميذهتيميةابنعنالثابتوأنفكيف

إليه.أذهبماوهو!أبدًا!تفنيانلاوأنهماوالنارالجنة

الدينمحيإلىالناربفناءالقولنسبةصحةالشعرانيأنكرولقد

الأجوبةفيالشعرانيفقال،كتبهفيموجودذلكأنمع،عربيابن

فالشيخالدينمحيالشيخإلىذلكنسبةصحةبتقديرإنه"ثم:المرضية

والقدريةالحنابلةمنوفرقةالظاهريةمنجمعقالفقد،بذلكينفردلم

وإنماذلكإلىيُشيروالمالمتعصبينفإنذلكومعالنار")1(.بفناء

الأولياء:منلأنهبشأنهالحقوكتمواعنهسكتوا

من؟أولياءولكنالأولياءمنهو؟نعم

425.للألوسيالعينينجلاءعننقلاَ)1(



هتيميةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالات

أَنَهُع!لَيتَحسَبُوتَاَدئَهِدُونِمِنأَؤلِيَاألشَنطِينَاعذُوأإِنَهُوُ):تعالىقال

اص*صصكلوء
.إَلشَتطن!)2(أؤصليَافَقَنلُوَاْ):وقال.(!!؟فَي(!)فهتدوتَ

)1(

)2(

03.:آية،الأعرافسورة

76.:آيةالنساء،سورة



تيهيةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاته

الأشعريقولهوبالربالحوادثقيام

قلتمفقدلنا:قلتم"فإنتيميةابنقولالحبشياستنكارعنأما

عليهدلالذيقولناوهذانعم،:لكمقلنا.بالربالحوادثبقيام

")1(.والعقلالشرع

فيهاخالفهنفسهالأشعريمسائلمنهذهأنالناسيكتمفالحبشي

ذلك.فيتيميةابنيوافقونالأشاعرةوأنالماتريدية

بالربالحوادثبقياميصرحالرازي

تيميةابنمذهبليسهذاأنأتباعهعامةعنأيضًاالحبشيويكتم

بأزليةالقولانتقدواحيثالأشاعرةنُظّارإليهانتهىماهووإنماوحده

فتفرقوا،النظريةهذهبسببمشكلاتواجهتهمأنبعدمطلقًاالصفات

:واضطربوا

أكثربأنالرازيوهوالأشعريالمذهبفيإمامهمصرححتى

:باللسانأنكروهوإنبالربالحوادثبقياميقولونالعقلاء

:الرازيأضاف

حادثةبإرادةقالواوأتباعهماالمعتزلةمنهاشموأبوعليفأبوك!

محل.لافي

.91السنيةالمقالات)1(



ءتيهيةابنالاسلامشيحنتبرئةفل!السنيةالهقالات

بحسبمتجددةعلوماتعالىذاتهفييثبتالبصريالحسينوأبوفم

.المعلوماتتجدد

موجودةوالبعديةالقبليةوهيالإضافاتبأنيقولونوالفلاسفة!!م

الوصفوذلك:الرازيقال.حادثكلمعاللّهفيكون.الأعيانفي

ذاته.فيحدثٌالإضافي

تعلقاتوالقدرةللعلمويثبتون،الحكمنسخيثبتونوالأشعرية!م

صفةمنها)ذكرالفعليةالصفاتبقيامالقولأنإلىوانتهى،)1(حادثة

الحافظقالونقلا"عقلاالأقوالأصحهوواختيارهاللهبمشيئة(الكلام

")2(.السلفعنالمحفوظ"وهو:حجرابن

؟للحوادثمحلااللهيكونأنيعقل"هل:العاليةالمطالبفيوقال

بهقالقولهذاإن:أقولوأنا.الكراميةإلابهيقللمقولهذاقالوا)3(

هذامنالفراريدعونفإنهم:الأشعريةأما،المذاهبأهلأربابأكثر

الكلامفيالأشاعرةعقيدةبطلانأوضحثم".عليهملازمأنهإلاالقول

)4(.الصوابعنبعيدقولوهيالنفسي

تكفيرالحبشيلزم:الفعليةالرببصفاتالحوادثقيامكانفإذا

فيالحوادثقيامأكدوافإنهمعمومًا،والأشاعرةوالرازيحجرابن

)1(

)2(

)3(

)4(

.118للرازيالدينأصولفيالأربعين

.13441/الباريفتح

.الأشاعرةمنأصحابهيعني

702.-3402/و2/601العاليةالمطالب



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالاتء

منه.لامهربقولوأنه.سبحانهأفعاله

الحوادثبقياميقولبأنهتيميةابنيتهمأنحينئذغريبًاأليس

فينفسهالأشعريبهاتُهمماهذاأنأتباعهعامةعنيكتمبينمابالرب

الأشعريةأنزعمولقد.الأفعالصفاتوسائرالتكوينصفةمنموقفه

منعلىحرجلاوأنه.والجماعةالسنةأهلعقيدةتمثلانوالماتريدية

الربصفاتبحدوثالقولمنيلزمكانفإذا.شاءالطريقتينمنأييختار

والجماعة.السنةأهلبوتقةمنالأشاعرةفأخرجوانفسهالربحدوث

الماتريديةخالفواالأشاعرةمعظمبأنالحبشياعترفولقد

اللّهبذاتتتعلقلالأنهاأزليةليستالفعليةالصفاتإن:قائلين

يعترفواأنذلكمنويلزمهم.)2(ومشيئتهاللّهبإرادةتقوموإنما)1(تعالى

منهوأن.العقيدةأصلفيخلافوالماتريديةالأشاعرةبينالخلافبأن

بعضًا.بعضهمويبذعيكفرجعلهمما

)الفتحفيحجرابنالحافظذكرهمابصحةالحبشياعترفولقد

مماتعالىللّهالصفاتكلبأزليةالقولالأشعريبمعارضة13/943(

هذاوبقيبالئه)3(.الحوادثبحلوليقولبأنهيُلزمونهالماتريديةجعل

:اليومإلىالفريقينبينقائمًاالخلاف

بخلافأزليةليستدلّهالفعليةالصفاتبأنيقولونفالأشاعرة

31.السنيةالعقيدةإظهار)1(

.194و455و13441/الباريفتح)2(

76.القويمالدليل)3(



ءتيميةابنالاللماملثميختبرئةفيالسنيةالهقالات

)1(.نفسهالحبشيباعترافوهذا.أزليةفإنهاالذاتيةالصفات

بالكسب:شبيههروبوالإضافاتالتعلقات

ليستالحقيقةفيوهيوالإضافاتبالتعلقاتاللّهأفعالفسرواوقد

كقولهمالمعنىفيلهاموافقةاللفظفيلهامخالفةولكنهاالأفعالإلا

ألزمولهذا.معنىووافقوهلفظًاالجهمفيهخالفواالذيالكسبفي

هيالمتكلمونبهايقولالتيوالإضافاتالتعلقاتبأنالأشاعرةالرازي

اللّه)2(.فيبنفسهالحدث

منالشرعيالدليلعنأولاتيميةابنفيسألهمالتعلقاتعنأما

قِبَلَلاغيبيأمروهوللّهوتعلقاتإضافاتوجودعلىوالسنةالكتاب

فهمجبريلأنبافترائهمشبيهافتراءفهذااللّه؟عندمنإلابهبالعلملهم

.عندهمنبألفاظوصاغهالمعانيمناللّهنفسفيما

وأوجوديًاأمرًاالتعلقيكونأن"إما:فيقولتيميةابنيناقشهمثم

عدميًا؟.

غيرقولفهذاشيء.لاوالعدمشيءيتجددفلمعدميًاكانفإن

معقول.

فعليةإرادةإثباتفيلزمهمأصلهمنقولهمبطلوجوديًاكانوإن

)3(.مستقبلة

)1(

)2(

)3(

75.القويمالدليل

.118الدينأصولفيالأربعين

8/283.والنقلالعقلتعارضدرء



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقاإته

بالربالحوادثقيامنفي

موروثةقديمةاعتزاليةذريعة

الحوادثتحِلّلافقالوا:الذريعةهذهالمعتزلةاستخدمولقد

صفةبهتقومأننفيبذلكوأرادوا.الجواهرولاالأعراضلا:باللّه

والإحياءوالاستواءكالخلقالفعلبهيقومأنأووالقدرةالعلم

عليهم.ردواالسلفأنغير.والإماتة

اللّهقولبابالتوحيد:كتابفيصحيحهفيالبخاريقال-

فطَلِّقُوهُنَّطَفَقتُوُاَلنِسَآإِذَاآلنبىُّيأيها):!!وقولهشَآنفِىهُوَيَوْوٍص):لىتعا

وَلَابيُوتِهِنَّمِننُخرِجُوهُفَّلَارَبَّ!ماَلئَهَوَأتَّقُواْاَتعِدَّوَأَخصُوْالِحِدَّتِهِرر

فَقَذأللَّهِصُاُودَيَحًعَدَّوَمَنأللَّهِصُدُوروَ-ظْكَئُبَئِنَةبِفَحِشَؤيَأْتِينَأَنإِلايَخرُتجف

لاسبحانهحدثهبأن!!أَ!رابَغدَدلِكَتحدِثُاَللَّهَلَعَلَّلَاتَذرِىنَفسَلُ!ظَلَمَ

كَمِلِهَءلثَفءُ،لتسَا:تعالىلقولهالمخلوقينحدَثيشبه

بأزليةالقولإلىيؤديالربأفعالفيالحدثقيامفإنكار

هوالمخلوقينحدثيشبهلاوجهعلىذلكوإثبات،المخلوقات

".البخاريقالكماوالعقلللشرعالموافق

كتبالخلقمناللهفرغ)الما!يمالنبيقولمنالأزليةهذهوأين

"؟!غضبيسبقترحمتيعرشهعلى



هتي!يةابنالاسلامشيختبرلةفل!السنيةال!قالات

الحوادثمعنىتفصيل

الحوادث)قيامعبارةمنتيمةابنمرادنتفهمأنلناولابد

(:بالرب

نإ:لهنقول،للحوادثمحلاليستعالىالرب:قال"فمن:قال

كالآتي:ويُفصّليُفسَّربل،إطلاقهعلىيمبللامجمللفظهذا

،للحوادثمحلاليستعالىاللهأنالمجملالنفيبهذاأريدفإن

نفيُفهذاالمحدثةالمخلوقاتمنشيءالمقدسةذاتهداخلليسأي

صحيح.

بهوصفهومانفسهبهاللهوصفمانفي:النفيبذلكأريدوإن

شاءإذاشاءبمايتكلملاأنمنالاختياريةالصفاتمنلمجي!رسوله

يغضبأنهولاشاءإذاشاءبمايتكلملاأنولاويرضىيغضبأنهولا

والاستواءالنزولمننفسهبهوصفبمايوصفأنولاويرضى

علىومردودباطلنفيفهذا:وعظمتهبجلالهيليقكماوالاتيان

")1(.قائله

الشُنّيفيسلّم،الحوادثنفي،ألفظيطلقونالمذمومالكلاموأهل

بجلاله.لايليقمااللّهعنينفيأنهظنعلىذلكله

استفسرفلووإلا،المجملالنفيلهذاتسليمهمنالسّنّيُأُتِيوإنما

النفي.بهذاإلزامهمنالمتكلميتمكنلمأيمعه"ينقطعلمواستفصل

6/273.الفتاوىمجموع)1(



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاته

العالمقدممسالة

ونقل،بمْوعهالعالمبقدملقولهكفرتيميةابنأنالحبشيوزعم

الحادث"جعلتيميةابنأنالمضيةالدرةفيقولهالسبكيالتقيعن

بحدوثوقولهالمخلوقاتبقدمقولهيعنيحادثاً"والقديمقديماً

الضلالتين)1(.هاتينبينسواهأحديجمعولم:قال.بالتهالارادة

البالغالثناءعليهالسبكييثنيفكيفصحيحاًهذاكانلوقلت-

والديانهالاجتهادوبلوغهوالزهادةالورعبينلهجمعاللهأنويصرح

حجر.ابنالحافظرواه)2(السلفمذهبواتباعه،الحقونصرة

كيف:العظيمةالأوصافبهذهتيميةابنيصفالسبكيكانواذا

فإنه)3(بالرحمةلهالسبكيدعاءينفيأنالحوتككماللرجليجرؤ

لهيدعوكانأنهإلاتيميةابنضدالابنالسبكيتعصبمنبالرغم

)4(.ووسيلتهلمجيمالنبيبشفاعةوالفوزبالرحمة

العالمبقدمالقائلينتكفيرمنيمنعالرازيالفخر

-الأشعريالمذهبمقعّد-الرازيالفخرأنعلمتإذاوتعجب

يقوللمنكُفرَلاأنه-43(42)1/سينا"ابنإشارات"شرحفيقرر

)1(

)2(

)3(

)4(

.016القويمالدليل

2/392.الحنابلةطبقاتعلىالذيل1/915الكامنةالدرر

.06السبكيةوالرسائل76و68الربانيالتوفيق

مصر.الحلبيطوالطناحيالحلوتحقيق01:914السبكيطبقات



هتي!يةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالات

مخلوقالعالموأنالخالقإثباتمعالفلاسفةطريقةعلىالعالمبقدم

متفقاًالكلدامماالتوحيدمسائلمنيجعلهالمبل،اللّهلذاتلازم

شيء.كلخالقهواللّهأنعلى

علىاختلفوافقدواحد،الوجوبواجببأنالقائلون"فأما:قال

قولين:

فيماصارثمفاعلا،الأزلفييكنلمتعالىإنه:قالمنفمنهم

الأزلفيكانإنه:قالمنومنهم.بأسرهمالملّيوّنوهمفاعلايزاللا

وهوفاعلاالأزلفيكانإنه:سطوربعدقالثم."الفلاسفةوهمفاعلا

الفلاسفة.

بالتوحيد".والحدوثالقدملمسألةتعلقلاأنه"فثبت:قال



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالاته

الصدقاختبار

بقدمالحقيقيينالقائلينعلىشديداًالحبشييكونأننودوكنا

ألفاظهم.ويتأولعليهميتسترفإنهذلكعكسعلىرأيناهأنناغير،العالم

أنهإلا،العالمبقدمالقائلينكفرعلىاتفقتالأمةأنيذكرأنهفمع

يتزعمهم،الصوفيةهمالعالمبقدمالقائلينأبرزبأنيعترفأنيريدلا

به:صرّحكماعربيابنذلكفي

(.عربيلابنمعاصراًكانالذي)السلامعبدبنالعز-

النّحوي.حيّانوأبو-

حجر.ابنوالحافظ-

فرجا"ا(.يحرِّمولاالعالمبقدميقولعربيابنأنصرحواحيث

ويتكتمتيميةابنالى)زورا،العالمبقدمالقولينسبالحبشيلكن

مؤمناًكانأنهعربيابنفيحيانوأبيالسلامعبدبنالعزشهادةعلى

؟!الأعمىوالتعصبالظلمإلاهذافهل:العالمبقدم

ابنبكتبقارنوها؟العالمبقدمفيهاقالأين:تيميةابنكتبهذه

.كفر")2(الدنيافييوجدفلاكفراًتكنَلم"إن:الذهبيفيهاقالالتيعربي

)1(

)2(

تنبيه3/944المحيطالبحرتفسير23/48النبلاءأعلامسير2/384الميزانلسان

.946صفحة)153(الملقنابنطبقاتللبقاعي157عربيابنتكفيرإلىالغبي

23/48.النبلاءأعلامسير



تيهيةابنالاسلامشيحنتبرئةفل!السنيةالمقالات

؟المحمديالنوربأزليةالقائلينحكمما

ه

فيأنهوهو،لهيتعصبونمنيعرفهالاحقيقةيخفيالحبشيإن

شيءبأزليةيقولبأنهكذباًويتهمهتيميةابنعلىفيهيتهجمالذيالوقت

قولهواللّهمعأزليمخلوقبوجودالقولأنعليهميخفي،اللّهمع

كالرفاعيةطريقتهمعلىبأنهيفخرالذينالصوفيةالمنحرفين

والنقشبندية.

ع!يوّالنبينوربأزليةيصرحانوالرواسالصيادي

ونصها:الرفاعيةالصلاةقلادتهفيالصياديذكرفقد

:لوجودكشاملةرحمةأبرزتهالذيالأسبقنوركعلىصلّ"اللهم

وخصصتهالوجودرتقبهفتقتالذيالأوليةالدائرةالباءمركزنقطة

وماءالساريالقديمسركفهو:بحياتهوأقسمتالمحمودبالمقام

وحيوانمعدنمنالموجوداتبهأحييتَالذيالجاريالجوهريةجوهر

.()1ونبات

أسرارهمنوسراللهنورمننورع!يمبأنهالصياديووصفه

اللّه.قدممعقديمالسر

ويعظمه.الحبشييعتمدهالكتابوهذا924الجواهرقلادة)1(

.263الجواهرقلادة)2(

وهذا.2()



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالهقالاته

()1(الحقائقبوارق)كتابهفيالرواسالمهديبهصرحماوهذا

:قال،اللهعرشفوقعمامتهوأنأزليأغ!يمالنبينورجعلحيث

شامةالكونوجودوجهفيصارطرزُهأزليُّنوروهو

العمامةمنهعلتالعرشوعلىجئتهفيالعالمطُوِيَ

لماذاكفراً؟هذاأليساللّه؟معأزليبوجوداعتقدتمكيف:وتسألهم

والرواس؟الصيادي:الرفاعيةالطريقةكبارمنزعيمينبكفرتحكمونلا

،الرواسولاالصياديبتكفيريرضواولنألسنتهمستخرسوهنا

،الإحراجمنالتملصوسيحاولون،الرفاعيةالطريقةرأسلأنهما

لقولهتيميةابنبتكفيريتبجحونتعاظمهم،بعدبالذلةوسيشعرون

والرواسالصياديانحرافاتعنفليجيبواألا.المخلوقاتبأزليةبزعمهم

أبيقولفيهميصدق.متعصبونأنهمفاعلمأبوافإن.صادقينكانواإن

يبالونلا،أفئدتهمغليظة،قلوبهمقاسيةالكلامأهلوجدت"اني:حنيفة

.")2(تقوىولاورععندهموليس،والسنةالكتابمخالفة

.والأرضالسمواتاللّهخلقلمامحمدلولاأنهيزعموالصيادي

خلقتلمالولاكلولاكبمعنىنظم،وبهكانلأجلهفالكلقال"

إِلًاوَاقيِلنسَاَلِجنَّظًقتُ)وَمَاقالحيناللّهكذّبهوقد")3(الأفلاك

!!و.لِحغبُدُونِ

.النادرةالمجموعةمن15صو333صالحقالْقبوارق)1(

.:2136السعادةدارمفتاح6/993النبلاءاعلامسير)2(

252.الجواهرقلادة)3(



157تيميةابنالال!مامشيختبرئةفيالسنيةال!قالات

شيئاًاللّهمعتجعلهمحالةالىيصيرونأنهميزعمونوالصوفية

يصيرفكيف.كتبهمفيمنثورمشهورباللّه""الفناءفيوكلامهمواحداً،

واحداً؟!شيئاًوالحادثالقديم

!ي!النبينوربأزليةيصرحدحلانزينيأحمد

النبيوأنع!يوالمحمديالنوربأزليةدحلانزينيأحمدصرحوقد

أنبياءيكونوالمفإنهمالأنبياءباقيبخلافآدموجودقبلنبياًكانع!ي!

نإحتى.بهقائماًيزللمالنبي"فنور:قال.نبوتهمحالفيإلا

علىظاهراًكانمحمدنورلأنلآدمبالسجودأُمرواالملائكة

")1(.جبهته

نورمنخُلقمحمداًإنقولالكفرمنبأنهصرحواالأحباشأنمع

.أَنَاْبمَثَرفِثلُكُ!!)2(إِنَمَاَش):قالاللهلأنللقرآنتكذيبذلكلأن

؟دحلانبكفرالأحباشيحكمفهل

أنهزعمه!النبيعلىأكاذيبهومنالكذبمنمكثرودحلان

كهيئةرجلحنيفةبنيواديفيقرناعشرثانيفي"سيخرجقالالنبي

أمواليستحلون،والمرجالهرجزمانهفييكثريلعقيزاللا:الثور

الأرذلونفيهايعتزفتنةوهيمفخراً،بينهمويتخذونهاالمسلمين

")3(.بصاحبهالكلبيتجارىكماالأهواءبهمتتجارىوالسفل

)1(

)2(

)3(

.2286/المحمديةوالاَثارالنبويةالسيرة

34.25/الهدىمنار،011:،آيةالكهفسورة

الرجلكانإنتعرفوبه.أكاذيبهمنوهو،هصهالوهابيةعلىالردفيالسنيةالدرر

بحق.مفتيأ
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الوجصدوحدةمننجامصطفىعقيدة

أوحالمنانشلني"اللهمبشيشبنالسلامعبدعنهيعبركما

قدالمشؤومةالعبارةهذه")1(،الوحدةبحرعينفيوأغرقنيالتوحيد،

مصطفىالشيخوهوالاعتقادفيلكمقدوةتجعلونهمناستحسنها

أنهوزعمواالأحباشعليهأثنىالذيالأسراركشففيقالهنجا)2(.

)3(.عقيدتهصحةعلىدليل

بوحدةالقائلينمحاربةالرفاعيةالطريقةمزايامنأنتزعممنفيا

هذااستحسنالذينجامصطفىعلىوأتباعكأنتتثنيلماذاالوجود

عندهوالوحدة،أوحالعندهفالتوحيد،بشيشابنمنالكفريالكلام

التوحيد!!عينهو

)4(:اليشرطيالشاذلينجامصطفىعقيدةمنالمزيدوإليك

)1(

)2(

)3(

)4(

.16الشاذليةأورادفيالعليةالمحة

الطريقةشيخاليثرطيأحمدنفقةعلىطبع9صالاْفكارلتنويرالأسراركشف

الشاذلية.اليثرطية

.43/47الهدىمنارمجلة

نفتهمحتىمشؤومةواعتقاداتمذمومةأمورعنهاحكيفاسدةصوفيةطائفةاليثرطية

وأنالشريعةبمخالفةيفخرون"كانواأنهمالبثر()حليةفيحكى،العثمانيةالحكومة

وكان،الفواحشيرتكبونكانواأنهمويُذكر،الاْربابربإلىيوصلالمنكراتفعل

قوله:علىيقتصرفكاناليثرطيأحمدبنعليالطريقةمؤسسإلىيشكونهمكثيرون

أهلمنوعذوهمنهسخرواإنسانوعظهموإذا".محرمهذاأنوعزفوهم"عظوهم

261(.4/للزركليالأعلام)أنظر"الجهالة
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الأشياء،اللهخلقع!ي!نورهمنوأنك!يونبينانوربقدميؤمنوكان

اللّه)1(.عنصادرأولع!يمّالنبينوروأن

منشيءيخرجولمأرضاً،ولاسماءًاللّهخلقمامحمدلولاوأنه

يصحلم:لهاوإمدادهالأشياءفيسرهسريانلولاالوجودالىالعدم

.موجود)2(بقاء

تجلىحينلموسىوقعكماخلقهمنشاءلمنيتجلىاللّهأنوزعم

)3(.المخلوقةالنارعلىلهالله

)1(

)2(

)3(

.128صالأسراركشف

86.وانظر75-74الاْسراركشف

08.الإلهيالكشف
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الَاخرينعلىالحكمفيالباعأهلطريقة

مخلوقغيرالعالمنوعيكونأنمانع"لا:قالتيميةابنأنوزعم

كتبه.منشيءالىيحيلأنغيرمنللّه")1(

الحبشييراهماهذاوإنماتيميةلابنكلامفيهذالمثلوجودولا

هذهمنهأخذالذيالمصدرعنسألتهولو،كلامهمنأنهيزعممما

فيتيميةابنكلاملازمهووإنمانصأهذاأنقللمأنالكلقالالعبارة

النوعي.بالقدمقوله

الكلامأهلطرقمنطريقةهذهأنعلىقبلمنتيميةابننبهولقد

يحكونهثم،يقولوهلمبمايُلزمونهمحيثخصومهمعلىالافتراءفي

منزعموهماعلىبالدليلطولبواوإذا،كلامهمنصأنهفيظنونللناس

تحريفوهوخصمنا.قوللازمهذا:لكقالواخصومهممصدر

استيلاء،الاستواءجعلوا:اللّهكلامحرفوافقدبجديد،وليسواضح

لازمأنيعتقدونولااللّه؟!غيركلامتحريفمنيمنعهمالذيفما

بمذهب.ليسالمذهب

.016القويمالدليل)1(
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العالمبقدمالقولمنتيميةابنتبرئة

كا

أزليته.النوعدوامبانتيميةابنقالأينقلت"فإن:الحبشيقال

منشيئاًالحبشيينقلفلم.)1(يخفىلاكماالأزليةالنوعبدواممرادهقلنا

.مقصودهأي"مرادههذايكونأنيخفى"لا:قالوانماتيميةابنكتب

الملأ.علىوأظهرهالحبشيبهلتمسكصريحنصتيميةلابنكانولو

كماالأزليةالنوعبدوامومراده:يقولأنإلايسعهفلمنصاًيملكلالكنه

.الناسمنالعامةلهيتفطنلاماكرتلبيسوهذا"يخفىلا

وإنتعالىدتهالفعليةالصفاتأنيرىتيميةابنأنيخبرهملاوهو

.والكلامكالخلقالأفرادحادثةأنهاإلاالنوعأزليةكانت

موافقاًذلكوجعلوا"النوعيالعالم"قدمالىقلبوهاالظالمينلكن

.جائرةاعتباطيةبطريقةالحفيد)2(،رشدوابنوالفارابيسيناابنلقول

المصحفورقوقدمبأزليةيعتقدونأنهمالحنابلةعنكقولهموهذا

الذيالتلبيسهذاعلىمطلعاللهأنجهلواوقد.الغلافوجلدوالحبر

الظلم.مذهبمننفوراًإلاالحقطالبيزيدلا

وصرّح،العالمبقدملقولهمالفلاسفةبكفرتيميةابنأفتىوقد

،وجودهلوازممنخالقيتهدواموأنفعّالاًخالقاًيزللماللهبأنمراراً

41.القويمالدليل)1(

41.السنيةالعقيدةإظهاركتابهفيقاله)2(



تي!يةابنالاسلامشيحنتبرئةفيالسنيةال!قالاتكا

)1(.العالممنشيءٍبقدمقولاًليسفهذا

معلولمظاهركفروهوالدهريينقولالعالمبقدمالقولأنوأكد

اللّهمعيكونأنلوجبقديماًالعالمكانلوإذ،والشرعبالعقلفساده

إلامعهفليسبذلكقالمنوأنالباطلأبطلمنهذابكقديماًاَخر)2(

مخلوقاللّهسوىما"كلفإن401(.-1101/السنة)منهاج"الجهل

ليسالأزليالقديموحدههواللهوأن،يكنلمأنبعدبعدكائنحادث

.(1125/التعارض)درءتقدّمه"قديمشيءمعه

أزلياًلهمقارناً(اللهخلقهما)أيمفعولهيكونأن"ويمتنع:قال

الشيءكونفإن،لهمفعولاكونهيمنعالأزلفيمقارناًكونهلأن،معه

كلامأنيؤكدمما1/117(.السنةمنهاج)عقلاً"ممتنعمقارناًمفعولا

اللّه.غيرأحددواممنشيئاًبهيعنيلاالنوعدوامعنتيميةابن

قديمالمفعولاتفيليسبل،بقدمهقديممعه"وليس:وقال

ماوكل،سواهمالكلالخالقوهو،سبحانههوإلاقديملابل،ألبتّة

.272(8/)المنهاج"مخلوقسواه

منتعالىاللّهمعاَخرقديمبوجودالقولأنبوضوحيصرحهوفها

يقولهل:ووضوحببساطةوأجيبواكلامكمفأوضحوا،الباطلأبطل

سوفبساطتهعلىهذامثلسؤالاإنلا؟أماللهمعشيءبقِدَمتيميةابن

فريتهم.يؤيدماتيميةابنكلاممنيجدوالنلأنهميُحرجهم

)1(

)2(

.1659/الفتاوىمجموع

الإسلامي.المكتب!017و016النزولحديثشرح



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالهقالات

أولالىلاالحوادثتسلسل

ه

التخليقاللّهعلىيمنعون

بعديقفوالمالعامةفإنالحبشيمنأخذتموهالذيمذهبكموأما

خلققبلشيئاًيخلقأناللّهعلىممتنعاًتجعلونأنكموهوحقيقتهعلى

أشدذلكفييخالفكمزيميةابنجعلالذيوهو.العرشأوالماء

وأنهلاسيما،وجلعزدئهالعجزنسبةإلىينتهيمذهبكملأن،المخالفة

لأن،والأرضالسمواتخلققبلشيئاًيخلقأنبرأيكماللّهعلىمحالٌ

.المحالاتبابفيداخلعندكمالامتناع

بأنه:قائلامخالفتكمالىتيميةبابنحداماوهذا

ذاته-لوازممنوذلك-متكلماًمريداًقادراًحياًاللهيزللم"إذا

بالفعلاللّهيوصفأنْ:وإنه،لهالصفاتهذهبموجبلهممكنفالفعل

منشيءيكونأنالقولهذامنيلزملاوأنهشيئاًيفعللاأنمنأكملُ

منفردكلعلىمتقدمسبحانهلأنهأزلاًمعهملازممخلوقاته

وليس،لهأوللاواللّه،أولمخلوقفلكل.لهأوللاتقدماًمخلوقاته

علىعرضإذا":وقالخلق".غيرمنخالقاًاللّهيكونأنالعقلمن

وذاتبنفسها،تشاءماوتفعلبقدرتهاتتكلمأنيمكنهاذاتالعقل

الصريحالعقلقضىبنفسها:تتصرفولابمشيئتهاتتكلمأنيمكنهالا



تيميةابنالال!مامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاتكا

")1(.أكملالذاتهذهأن

ونسألكم:،مرجوحقولخالقاًيكنلملكنهخالقاللّهأنوإثباتكم

بإمكانقلتمفقدنعمقلتمفإنخالقأ؟كانمذيخلقأنيمكنهل

حدوثهاوبينإمكانهابينالعقلاءعندفرقولالها،أوللاحوادث

لها.نهايةلاسفسطاتفيوقعتملا،:قلتموإنفعلا.

العالمبقدمالقائلينالفلاسفةمذهب:مذهبينإلاتعرفوالمفأنتم

نفيالىبكمآلالعالمبحدوثالخالقعلىالاستدلالفيومذهبكم

بطلاذاأنهوظننتم،حدوثعندكمالفعللأن.الفعليةاللّهصفات

.الأشاعرةمذهبصحالفلاسفةمذهب

،والمخلوقالخلقبينالتفريقوهو:ثالثقولهناكبينما

هووالمخلوقبهقامتالتيالصفةهووالخلقتعالىاللّههوفالخالق

عنه.المنفصلالموجَد

دوابممعنىوهذا.الكلامصفةفييقالمادتهالخلقصفةفيفيقال

يَخْلُقُلاكَمَنيَخْلُقُأَفَمَن):تعالىبقولهاحتجالذيتيميةابنعندالنوع

معليسبأنهالدائمتصريحهمعخالقيتهدوامعلى!يَم!أَفَ!تَذَ!رُوتَ

)2(.قديمشيءالله

نوعبينالفرقبوجودالاعتراففيرغبةأيعندكمليسولكن

701-4/التعارضدرء6242/الفتاوىمجموع()1

18/228.الفتاوىمجموع)2(



كاتيميةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالات

بذاتهالحوادثبحلولالقولمنهرباًوذلك،الصفةعينوبينالصفة

فيفألحدتمالأخرىاللّهصفاتفينفسهالشيءفعلتموقد،تعالى

وهو،أزليةكلهاالصفاتوجعلتموعطلتموهامنهاالفعليةالصفات

وقدرته.مشيئتهتحتاللهكلاميدخلأنتنكرونجعلكمالذيالسبب

وقدرته.مشيئتهتحتفعلهيدخلوأن

ذاتيةالىالصفاتويقسّموالعينالنوعبينتيميةابنيفرّقبينما

والبيهقيالأشعريفعلهالذيالنسقعلىأزليةغيروفعليةأزلية

قبل.منحجرابنوالحافظوالكرماني

أنهمعالفلاسفةبموافقةواتهامهالرجلظلمعلىحملكمماوهذا

عنهاتُسأَلونزورشهادةعليهوشهدتم.العالمبقدملقولهميكفرهم

.الأشهاد!يقوميوماللهأمام

إرادةوبينللشيءالارادةبينتيميةابنيفرقالارادةصفةوفي

لا!كاهـفَيَكُوتُكُنلَهوُيَقُولَأَنأَرَادَشَثاإذَآوَهأَفرٌإئمَما):تعالىكقولهفعله

إثباتالاَيةففي.للاستقبالالماضيالفعلتخصظرفية)إذا(فكلمة

بالمراد)1(.تتعلقمستقبلةإرادة

الارافىةوهيأزلا،كونهقبلالشيءهذاأرادأنهلاشكوهو

معتتعارضلامتعاقبةإرادةفهيخلقهعندالشيءإرادةوأما.القديمة

الأزلية.اللهإرادة

الرصائل.جامعضمن2/13تيميةلابنالاختياريةالصفاترصالة)1(



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالاتكا

المخلوقاتوحدوثوالقدرةالارادةقدمتسلمون"أنتم:ويقول

اَخر؟.دونوقتفيالمخلوقاتحدوثأوجبفما،تكنلمأنبعد

:يقالأنولايمكنيوجد.لاأولحدوثهاسببيوجدأنفإما

سبب.يوجدلا

منهالمتأخرونالأشاعرةيفرالذيالحادثالفعلهوالسببوهذا

بهألزمهمكمالهملازموهو.باللّهالحوادثبقيامالقولمنهروبأ

.الرازي

قبلبالشيءيعلماللّهأنفيرىنفسهالتفريقيفرقالعلمصفةوفي

كقوله.سيكونأنهالمتقدمعلمهمععلملهتجددخلقهفلماوقوعه

يَنقَلِبُمِمَّنألرَّسُرلَيَتبعُمَنلِنَعْلَمَإِلَاعَينهَاَكنُتَاَلِتىاَلقِتلَةَجَعَقنَاوَمَا):تعالى

وَلئوَ(وَألمحبريِنَشِ!اَلمُخهِدِينَنَعْ!حَتًىوَفًتلُوَنًكُخ)وقوله!عَقِبَتةِفَىَ

!دَقُواْاَئَذِدىاَلئَهُفَلَيَغلَمَنَّقَبْلِهِتممِناَئَذِينَفَتَنَاوَلَقَذ)وقوله!!أَخبَاكؤُ

التغيرذلكمنيلزمأنهقولهمذلكعلىيردولا!!اَئبهَذِبِينَوَليًغلَمَنَ

جعلتهمالتيوشبهاتهمالفلاسفةحججمنالتغيرفإن.اللّهذاتفي

الفلاسفةبهتخرصتمابخلافجاءاللّهوكتاب.الثهعلمينفون

بتجدديقولوالاحتىواحدأشيئأوالارادةالعلمجعلواالذينوأتباعهم

.والارادةالعلم

الأشياءاللّهخلقفإذابالمعدومتتعلقانلاوالبصرالسمعوصفة

وفعليينذاتيينوبصرسمعفلله.دعاءهمسمععبادُهدعاهوإذاراَها،

)قَذسَمِعَيقلولمعًلَ!!أدنَهُأغمَلُواْفَسَيَرَىوَقُلِ)تعالىيقولالرؤيةففي



تيميةابنإسلاماشيحنتبرئةفيالسنيةالمقاإت
ء

فَقِير!ألئَهَإنَتَا!و(اَلَذِلىقَوْلَألئَهُصسمِعَلَّقَذ)زَؤجِهَا!فِىتُجَدِلُكَأئَتىفولاَلئَهُ

قالوا.ماقالواأنبعدإلا

نأإلىذهبحيثالإشاراتشرحفيالرازيإليهانتهىماوهذا

المذهبهوالمعلومتغيرعندالعلمبتغيرالبصريالحسينأبيقول

)1(.الصحيح

المفعولأزليةوإماالفعلحدوثإما

بأزليةالقولالىيؤديفإنهالفعليةاللّهصفاتبأزليةقولكموأما

مثله.أزليأالمفعولصارأزليأكانالفعلبانقلناإذالأننا،المفعولات

منفإن.أزليغيرمحدداًالمفعولصاربوقتمحدداًالفعلكانوإن

وجودجعلفقدالأزلمنذوالبشروالأرضالسمواتخلقاللهإنقال

العالم،بقدمبالتصريحالمشعرهوقولكمكانولهذاأزليأ.المخلوقات

منجميعبأنالتصريحوإلىمخالفتكمإلىالرازيدعاالذيوهو

إليهالعودةإلىاضطرواتعالىاللّهأفعالفيبالحدوثالقولمنتهربوا

.أخرىبصيغة

في:زعمكمعلىتيميةابنيوافقكميكنلمولهذا

وقتمنمالأنه.التخليقاللهفعللابتداءالزمنيالتحديدا(

الخلق.عنمعطلاًيكنولمخالقأ.فيهاللهإلاكان

لكنخالقبأنهموصوفأكاناللهأنزعمكمعلىيوافقكمولم2(

903.صالزركانعن1/76الإشاراتشرح)1(



تي!يةابنألاسلامشيختبرئةفل!السنيةالهقالاتء

ممتنعأعليه.كانالتخليق

عزاللهمعقديمشيءوجودتيميةابنيرىيكنلمذلكومع3(

مخلوق"وكل:قالفإنه،إنصافولاتقوىبلاعليهتزعمونكماوجل

لمقيلوإذا،وحدهاللهإلاأزليفديمثمومابالعدممسبوقمُحدَثفهو

وداومقال،ولهذاالتخليقأيأالخلقنوعقدميقتضيفإنماخالقاًيزل

أعيانبينالفرقفيجب،المخلوفاتمنشيءقدميقتضيلاخالقيته

منهاأنعاقليقوللاهذهفإن،تكنلمأنبعدَالحادثةالمخلوقات

المخلوفات؟!منشيءبفدمتيميةابنقالفأينأزلياً")1(.شيئاً

نأعليهويمنعونتحديدأتعالىدئهالتخليقلفعليجعلونوالذين

رواية:إلاعندهمفليسوالأرضالسمواتخلققبلشيئأخالقأيكون

خلقثمالماءعلىعرشهوكان،غيرهشيءيكنولمالله"كان

لموالأرضالسمواتقبلأنهذلكمنويفهمون"والأرضالسمواث

مخلوقينكاناوالماءالعرشبأزتفيدهذهالروايةأنمع.خلقثمةيكن

منهايلزملاالروايةهذهأنعلىيدلمما.والأرضالسمواتخلققبل

.والأرضالسمواتخلقفبلشيئأخالقأيكنلماللهبأنالقول

عنوليسالمشهودالعالمهذاعنيسألونهاليمنأهلجاءفقد-

كونحالوالأرضالسمواتخلقعنفأخبرهم.المخلوقاتجنس

تؤكدالذيالعرشخلقابتداءعنيخبرهمولمالماءعلىعرشه

.والأرضالسمواتقبلخلقمخلوفاكانأنهالرواية

.1659/الفتاوىمجموع()1



تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفيمالسنيةال!قاإت
كا

"معه"روايةوفي"قبلهشيءيكنولمالله"كان:قالفقدوأيضًا-

هذهأحدقالأنهفعُلم-واحدًاكانوالمجلس-"غيرهلماروايةوفي

أهلمنكثيركانولهذا.بالمعنىرُوياوالاَخرانالثلاثةالألفاظ

الأثير.وابنوالبغويكالحميدي""القبلبلفظيروونهالحديث

الحديث:هذاغيرفيسك!يوالنبيعنثبت""القبلولفظ

يخلقانقبلالخلائقمقادير"قدراللّهأنلمجيدعنهثبتفقد

)مسلمالماء"علىعرشهوكان:سنةالفبخمسينوالأرضالسموات

فليسالأولانت"اللهم:قالأنهسك!موالنبيعنهريرةأبيوعن6253(

2713(.)مسلمشيء"قبلك



كا
تي!يةابنالاسلاملثميختبرئةفيالسنيةالمقالات

الإلار)1(بتسلسلالكلامأئمةمنالقائلون

في"وأجاب)2/301(الوصولمنهاجشرحفيالأسنويقال

إنماالتسلسلمنالمحال"أنالثاني..بجوابيناللَارموي(التحصيل

أنهنسلّمفلاالَاثارفيالتسلسلوأما،والعِللالمؤثراتفيالتسلسلهو

ممتنع.

تجويزمنهيلزملأنهنظروفيه:(المحصول)شرحفيالأصفهانيقال

ونقلُه.الأسنويكلامانتهىرأينا"علىباطلوهو،لهاأوللاحوادث

)شرحعلىنفسهاالصفحةفيالمطيعيبخيتمحمدالعلامةقال

قولوأماجيد،"كلام:قالالأرمويكلامعلىمعلقًاالأسنوي(

باطلأنهرأيهعلىباطلاكونهمنيلزمفلا.(.نظر)وفيه:الأصفهاني

امتناععلىدليليقملمالاَنلغايةفإنهالأمر،ونفسالواقعفي

فيهاالتسلسلأناشتهروإن،الخارجفيالموجودةالاَثارفيالتسلسل

أوللاقلنا:إذاإلابالعقيدةيضرلهاأوللاحوادثولزوم،محال

متفقالكلبلأحد،بهيقملممماوهذا:لوجودهاأوللابمعنى:لها

بعدموجودأي:حادث-يكونأوكانلما-تعالىاللّهسوىماأنعلى

الماضيجانبيمنحدٍعندآحادهتقفأنعنالنظربقطعالعدم

ابنالإسلامشيخعنالغويةالشبة)دفعالمسمىالقيمالكتابمنمستفادالفصلهذا)1(

سعيه.اللهشكرشكريمرادلمؤلفه38ص(تيمية



تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالهقالات
كا

جانبيهما".منحدعندتقفلاأووالمستقبل

والأسنوينظر()وفيهبقولهمبطلوالأصفهانيمجؤز،فالأرموي

أثيروكذلك،الأرمويلقولناصرالأزهرشيخالمطيعيوبخيت،ناقل

تقريرفيالدلائل"تحريربالمعروفكتابةفي)1(الأبهريالدين

بذلكقائلالدوّانيوالجلالعبدهمحمدوالشيخبها،قائل"المسائل

الذيالنحوعلىتكفيرولاتضليلولاتفسيقفلاهذاومع:ستراهكما

وأضرابه.الحبشيمننراه

العالمحدوثفيلهاأوللابحوادثالقولالدوّانيرجّحوقد

وعلى،حدوثهمعالعالمصدوريمكنأنهسبقمماخبير"أنت:فقال

بل،العالمأجزاءمنشيءفيالشخصيالقدميلزمفلا،الو!هذا

موجودًا"؟التعاقبسبيلعلىيزاللافردكيكونبأنالجنسيالقدم

للعقائدالدوّاني"شرحعلىحاشيتهفيعبدهمحمدالشيخوقال

قِدَمعلىالحكماءاستشهد"وقدنصه:ما917()صالعضديّة"

مَغلُولَةاَقيُرُديَدُالتَهِوَقَالَتِ)اليهودبهاللهذمّماوهو،نقليبدليلالممكنات

العالمبحدوثقيللوأنه:وبيانهمَئسُو!مانِ!يَدَاهُبَلبِمَاقَالُوأوَلُحِنُواْأَيذِكلغغُفَت

غيرأزمنةوالجودالفيضعنمعطلايزللمأزليتهفيالحقبأنهقيلفقد

أنهفرضعلىأنهومعلومالوجود،يعطيأخذثملهاابتداءلامتناهية

إلىالمتناهيونسبة،منتهاهفهوخلقهمافكلالأبدإلىخلآقًايزللم

شيخ(الحكمة)هدايةكتابصاحبالسمرقنديالأبهريعمربنالمفضلالديناثير)1(

هـ.363سنةتوفيالمحصولشارحالأصفهاني



كا
تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات

الحقإعطاءفنسبةالتصور،جليوذلكنسبةِ،كَلاَالمتناهيغير

اليد،غلإلاهذاوإنبشيء،ليستموجودكلعنمنعهإلىللوجود

الشناعةمنوهذا،المنعجانبفييُذكربشيءشالإعطاءأن!ا

علىيتوقفلا-الشناعةمنالتخلص-ذلكأنوالجواب...بمكان

يزللماللهإن:يقالأنيكفيبل،العالمأجزاءمنشيءبقدمالقول

ولا،لعطائهأولفلاحادثَا،العالمأجزاءمنجزءكلكانوإنخلاّقَا،

منشيءولايشاء،كيفينفق،الحقالجوادوهو،سبحانهيقهرهمانع

علىالاَيةفيدلالةفلا،بالعدممسبوقفهوحادثكلبل،قديمالعالم

انتهى."القِدَم

العالمأجزاءمنجزء)كلوقوله(لعطائهأول)فلاقولهفتأمل

خلأقَا(.يزلالموقوله(حادث

المححققينمنأحدَاأنأخيلاواعجب:شكريمرادالأستاذقال

وأن،اللهمعقديمشيءهوالنوعقدمأنأبدَاببالهيخطرلنالنّظار

وجود.لهمحسوسشيءالنوع

ملازمأمالحوادثعنمنفكالحوادثنوعهلهؤلاء:واسأل

يبدو؟كماآخرشيئَايكونأنيمكنلاإذ؟هيأهولها؟

حادثفهو؟لذكرهالداعيفما-محالوهو-هيهوكانإن

يساويالحديثزائد:القديمأنفالمعلوملهاملازمَاكانوإنمثلها،

حادثَا.

شدامنعندبيّنٌوهذاحادثهووالحادثالقديممنوالمركب



هتي!يةابنالاللمامشيختبرئةفيالسنيةالمقالات

.الكلامعلممنشيئا

فسّروا:لهمفقلشيء،والحوادثشيءالنوعإن:قالواإنوأما

تراجعواأنوالأفضلمجردًا،هكذاوحدها)نوع(كلمةلنا

جملةوتعربوا،إليهوالمضافالمضافبابفتدرسواد"الأجرومية"

بكم")1(.أليقفهذا(الحوادث)نوع

"فيقال:نصهما9/153(التعارض)درءفيتيميةابنعننقلثم

وأنبغيرهمسبوفايكونأنبدفلاحادثكلأنبذلكأتريدون:لكم

نأبدلاالجنسأنأو،مسبوقةتكونأنبدلاالمحدودةالحوادث

مسبوقًا؟يكون

نأبهأتريدون:فيقالالثالثوأمافيها،نزاعفلاوالثانيالأولأما

؟محدثمنلهبدلاأنهبمعنى؟بفاعلهمسبوقأمبعدممسبوقالجنس

."نزاعمحلوالأول،مسلّم(بفاعلهمسبوقأنهأيأالثاني

مسبوقالحوادثجنسأنوتسليمتقرير"فهذامراد:الأستاذقال

أوللابحوادثالقولأن،يؤكدأوهذاوعلا،جلاللّهوهوبالفاعل

بمشيئةمتعلقةأنهاإلاالعبارةهذهعاقليفهملاالاَثارتسلسلأولها،

بدهيوهذا،العالمينرببالفاعلمسبوقةوهي،أزليةهيالتيالله

بالعدمالمسبوقةالمخلوقةوهي،حادثةجمعحوادثكانتلماوإلا

.بافرادها"

46.-45الغويةالثبهدفع)1(



تيهيةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالهقالاتكا

فيدلّهمشاركةلهاأوللاحوادثإثبات)إن:القائل"ويُسأل:قال

لهاأوللاالتيالحوادثهذهفيتقولماذا:لهفيقال"الأول"اسمه

.؟معدومةأمموجودةهيهلالاَن؟

هاه،ها:ويقولفمهيفتحأو.معدومةأوموجودة:يقولأنفإما

.أدريلا

فالحوادث"وأيضًا51(:3/التعارض)درءفيالإسلامشيخقال

الحوادثأنكمامعدومةالآنفهيوجودها،بعدعُدمتالماضية

،الآنموجودهذاولاموجودهذافلا،معدومةالاَنالمستقبلية

فيوهذا،الماضيفيذاك،الوقتهذاغيرفيوجودلهوكلاهما

")1(.المستقبل

.94الغويةالشبهدفع)1(



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات

العرشبقدمبالقولاتهامه

175

عنوينقلهاتيميةابنعلىالحبشييفتريهاأخرىكذبةوهذه

لابنالتأليففيرأيت"وقدالعضديةشرحفيكماالدوانيالجلال

")1(.للعرشالجنسيبالقدمالقولتيمية

لمفلماذاالافتراءمنتتضمنهوما"تأليف"عبارةتلاحظولعلك-

التأليف.هذااسميذكر

كتابعنفابحثالدوانيالجلالهومنتعرفلاكنتوإذا

ماتأنهولإثباتفرعونعندفاعًاكتبهالدوانيفإن")2(فرعون"إيمان

العون"فزكتابفيالقاريعلىملاالشيخعليهردّفقد.الإيمانعلى

منغيبربهيحتجرجلاالحبشييجدألم".فرعونإيمانمدّعيمن

.؟بإيمانهويحكمفرعونعنيدافع

الكتابهذاعنهيثبتأنتيميةابن"وحاشا:المفسرالاَلوسيقال

فاحفظ،الدوانيالجلالإلى"فرعون"إيمانكتابكنسبةإليهنسبتهبل

أجهلوأضرابهالدين"وجلالقائلاالدوانيالجلالتعقبثمذلك"

."بالحديثالناس

:المسماةحاشيتهفيالكورانيطعنالألوسيحكىوكذلك-

.06السنيةالعقيدةإظهار)1(

.2491لمصريةالمطبعةاطالخطيبابنتحقيق)2(



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالاتكا

الكتابهذانسبةصحةفي"الدوانيعقائدشرحعلىالمعاني"مجلى

إ)1(.تيميةلابنالتصنيفهذاعلىأقف"لمقائلاتيميةابنإلى

منيخلونلاتيميةلابنبتجريحهمالحبشييحتجمنحالوهكذا

والحصني.والهيتميوالسبكيكالدوانيالصوفيوالانحرافالتعصب

333.-332و034للألوسيالأحمدينمحاكمةفيالعينينجلاءعن)1(



تيهيةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالات

العرشعلى!سَيمّالنبيإقعاد

كا

علىقاعدتعالىالله"إن:قالتيميةابنأنالحبشيوزعم

الكتابوهذا.الاَخرةفىعليهليجلسهلمحمدموضغاوتركالكرسي

العرشية")1(.الرسالةغير

يؤيدنرهلمإننا.كتابأيوفيهذا؟تيميةابنقالأين،ولكن

بذلكقالمنالسلفمنأنحكىإنهبل،كتبهمنكتابفيذلك

لا.اَخرون)2(وأنكرها

أسانيدُونقلت،بذلكقالمنالسلفمنفإن،قالهفيماوصدق

منها:صحيحةبأسانيدالمسألةهذهفيكلامهم

عَممَي):تعالىقولهتفسيرفيالطبريصححهاالتيمجاهدرواية

السئةفيكالخلالالمحذثونلهاروىمَقَامائَخمُو؟ا!!رَئُكتتعَثَكَأَن

ليُرِي!ي!النبييمعِداللهإنقالوا.الصحةبعضهابلغ.جذاكثيرةأسانيد

منزلتَه)3(.الخلائق

المقامإنوقيل:الجوزيابن"قال:حجرابنالحافظقالولذلك

منكلاوحكىالكرسيعلىوقيل،العرشعلىإقعادهأيالمحمود

.149()وجه13شريط)1(

الاستغاثة.بكتابالمعروفة932البكريعلىالردرسالة)2(

75.للذهبيالعلووانظر218السنةفيالخلالرواه)3(



تيميةابنالاللملاملث!يختبرئةفل!السنيةالمقالاتء

ينكرولمالسلفمنجماعةعنالطبريورواه)1(جماعةعنالقولين

)2(.العرشعلى!ي!النبيإقعادفيمجاهدرواية

للصوابمخالفًاواعتبرهمجاهدكلامالبرعبدابنالحافظردوقد

فيوبالغمجاهدقولأيدمنومنهم")3(.السنةأهلعندومهجورًا

إبراهيمعنوروىكتابًافيهجمعالذيالمرزويبكركأبيلهالانتصار

قد"هذا:يقولحنبلبنأحمدسمعتيقولعميرابنسمعتعرفةابن

جماعةلهالتسليمبوجوبوأفتىانتصروكذلك."بالقبولالعلماءتلقته

السننصاحبالسجستانيداودأبومنهموالحديثالعلمأهلمن

كثير،وخلقبغدادشيخالعابدمصعببنومحمدالحربيوإبراهيم

علىمنكِرٌ"أنامجاهد:قولروايةعقيبأحمدالإمامابنقالبحيث

منسمعته،متهمسوءرجلعنديوهو،الحديثهذاردمنكل

انتصربل"الجهميةتنكرهإنماوعندنا،ينكرهمحدّثًارأيتوماجماعة

مابأنوقالهذا"يُنكرمنالإسلامفِرقفي"ليس:وقالجريرابنله

لابأنهوذكرنظر")4(.منولاخبرمنلاصحتهمدفوعغيرمجاهدقاله

باطلة.لوازممنهيلزم

إلىنسبتهاصحةافتراضعلىالعرشعلىع!يمالنبيإقعادفمسألة

.وغيرهكمجاهدالسلفمنطائفةفيهاتكلممسألةتيميةابن

.2:59الباريفتح)1(

.15الجزءالثامنالمجلدالطبريتفسير)2(

.7157/التمهيد)3(

.124للذهبيوالعلو99-815/89الثامنالمجلدالطبريتفسير)4(



كاتيميةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالهقالات

منالناسبعض"رواهالإقعادروايةحولتيميةابندقةمدىفانظر

مجاهدعنأنهالثابتهـانما،موضوعةكلهاوهي،مرفوعةكثيرةطرق

ويتلقونهينكرونهولايروونهوالأئمةالسلفوكان،السلفمنوغيره

.بالقبول

الفرقمنبدلالكنتوقيفًا،إلايقاللاهذامثلإن:يقالوقد

منكانسواءغيرهكلاممنثبتوما،الرسولألفاظمنثبتمابين

.المردود")1(أوالمقبول

تكفرونه؟فهلالإقعاديقرفوركابن

!صمحمدًايقعداللّهأنمجاهدروايةروىفإنهفوركابنوحتى

معنىأنوهو-عادتهعلى-محتملاًتأويلاًلهاوجعلالعرشعلى

:قالفقد."والمعونةالنصربمعنىأي(العرشعلىمعه)يقعده

قولهتأويلفيقالأنهمجاهدعنرويفيماتقولونفماقيل"فإن

يقالأنيحتمل..قيل!مَقَاماتًحمُوداألِفبمرَئُكيَتعَثَكَأَنعَسَي):تعالى

ثم933(.وبيانهالحديث)مشكل"والمعونةالنصربمعنىمعهإنه

:قال

ماعلىمعهلفظةتأوليناالعرشعلى!ي!النبيإقعادينكر"ولم

ابنهوفها.كلامهانتهى)193(0"والمعونةالنصرةمعنىمنبهيليق

238.-5237/والنقلالعقلتعارضدرء)1(



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاته

لها.سائغتأويلمعولكنباعتقادهاويصرحالروايةيثبتفورك

نأ:حديثفيالدارقطنيعنالشفاشرحفيالخفاجيونقل

ماالعرشعلىتعالىمعهيُجلسهأنهو!مللنبيالمحمودالمقام

نصه:

مسندهالمصطفىأحمدإلىأحمدعنالنبوةحديث

نُنكرهفلاأيضاالعرشعلىبإقعادهحديثوجاء

يُفسدهمافيهتُدخلواولاوجههعلىالحديثأمِرّوا

يُقعدهأنهتُنكرواولاقائمأنهتُنكرواولا

أنهصحيحبسندع!يوالنبيعنثبتولقد،مرجوحةالأقوالوهذه

.")1(الشفاعة:المحمود"المقامقال

وإنما-العرشعلىاللّهباستواءيؤمنونلاالذينأنالطريفومن

نأنفواأنبعدالعرشعلىغيرةهناتعتريهم-عليهباستيلائهيؤمنون

.البخاريفيمجاهدقالكماعليهاللّهيرتفع

8.372/نعيمأبو)3137(والترمذي2/478أحمدأخرجه)1(



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالات

والنقيثعبنديةالرفاعية

ه

العرشعلىع!ي!النبيقبريفضلون

الرحمنعرشفوقمشايخهمعلوويزعمون

الرحمنعرشعلىع!جوّالنبيقبريفضلونالصوفيةالبدعوأهل

قبرهإنوقالوا)1(الرفاعيالصيادبمحمدأمثالوالجنةبلوالكرسي

ضلالة:أعظمالقولينفأي!وكرسيهالرحمنعرشمنأفضلع!و

عليه؟قبرهتفضيلأوالعرشعلىإقعاده

وأن(العرش)ديكاسمهالعرشعندديكاًوضعاللهأنويزعمون

ويأمرمكانهفيجالسوهوإليهينظركان(الرفاعيةكبارمن)الوفاأبا

)2(.العرشعلىمنللصلاةيصيحوهوإليهبالنظرالناس

جعلالجنةمنآدمأخرجلماأنه(الرفاعية)كبيرالصياديوزعم

يرقصونمُرد)3(جُرد:ألفاًالسبعين"الصوفية"الملائكةفراقعلىيبكي

)منشدهم()4(قوالهموميكائيلالراقصينرئيسوجبريلالعرشحول

:يقولون

لعلوي602و161المحمديةالذخائر1/176الشمسضوء401الجواهرقلادة)1(

مالكي.

27.للوتريالناظرينروضة،42المحبينترياق)2(

بعد.لحيتهتظهرلمالذيالولدوهوأمردجمع)3(

08.المنيرالفجر185الجواهرقلادة)4(



تيميةابنإسلاماشيختبرئةفل!السنيةالمقالاتء

هلكناالملكلولاملكناالملكجل

الىوينتسبالحبشيبهميفخر)الذينالنقشبنديونوزعم

عرشفوقويرتفعونبلالسماءإلىيعرجونأولياءهمأن(طريقتهم

ما"كثيراً:قولهالفاروقيأحمدعننقلوافقد.يشاؤونمتىالرحمن

مركزبينمابقدرفوقهارتفعتفلماالمجيد،العرشفوقبييُعرجكان

أضافنقشبند"شاهالاماممقامرأيت(العرش)أيوبينهالأرض

لي")1(.يتيسرالعروجأريدكلماأني"واعلم

يتضمنأكثرهاورأيتالتصوفكتبمنكثيرعلىاطلعتولقد

ويجعلوناللّهعرشفوقمشايخهمبهايرفعونالتيالقصصهذهمثل

الشقيلتغييرالمحفوظاللوحفيماوتعديلالعرشارتقاءكراماتهممن

إليهم.الأكوانفيالتصرفونسبة.شقيًاالسعيدأوسعيدًا

.182القدسيةالأنوار184اللدنيةالمواهب)1(



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالات

العرشيةالرسالةكذبة

ه

الرسالةفيموجودكلامهأنوزعمالحبشيعليهافترىوقد

الكوثريتقليدالىاضطرولذلك.فيهنجدهلمماوهوالعرشية،

منحذفهامؤخرًاتمأنهتيميةابنعلىكذبهفيالعصر)1(جهمي

العرشية)3(الرسالةبمخطوطاتنتحداهونحنمصر)2(،فيالمطبعة

الدعوىهذهفيهاوليسالكوثريفيهولدالذيالقرنقبلكُتبِتالتي

الكاذبة.

)1(

)2(

)3(

لذلكدفعه(أمتيسراجحنيفة)أبوكحديثلهأصللامايصححمتعصبحنفيوهو

قد018(التفسير)بدع(حنيفةأبي)مجنونبالغماريوصفهحتىحنيفةأبيفيغلوه

ماعنهنفىحتىالبخاريفيوطعنبالخرفأنسًارمىحتىالصحابةعلىتطاول

الذينالمتساهلينومنمتبجحرجلأنهوزعمالحديثفيالمؤمنينأميربأنهبهوصفوه

صاحبوالكوثري45(-44الخطيبتأنيب)انظريمينهممنشمالهميفزقونلا

سألهوقدالقيمابنيعنيزفيل(ابنعلىالردفيالصقيل)السيفالمزورالعنوان

خمسةيتقاضىكانتيميةابنانيدعيوكان،يُجبفلمالاسمهذاأصلعنالغماري

شهادتهم)ستُكتبالحلالفيهاويحرمالحرامفيهايحلفتوىكلمقابلدراهم

الدفينحقدهمنبراءتهالكوثريكتبناشرالقدسيالدينحسامأعلنوقد!ويسألون

ضلالاتهكفمنأحسنوقد3(الانتقاءلكتابالقدسي)مقدمةبالبشرالمطلقوطعنه

كتابمؤخرًاصدروقد.الأباطيلمنالكوثريعندلماالتنكيلأسماهضخممجلدفي

زاهدمحمدالمفتريتلبيسإبيانبعنوانالغماريالصديقمحمدبنأحمدللشيخ

مرورًابالثحافعيبدأالعلمأهلأئمةمنجملةفيالكوثريطعنفيهأثبتلماالكوثري

الحميد.عبدعليالثيخالفاضلأخينابتحقيقوالكتاب.بأحمد

25.ال!يةالمقالات152الشيةالعقيدةإظهار

فيصل.الملكمركزمخطوطاتخزانةفيموجودة



تيميةابنالاللماملنَميختبرئةفيالسنيةال!قالاتء

لئلاأتباعهعامةعنكتبهبعضيُخفيتيميةابن"كان:الحبشيقالى

هذافييقولىكتبهأحدعلىاطلعأحدهمولكنمنهمأحدعليهينقلب

ليُجلسهلمحمدموضعًاوتركالكرسيعلىقاعدتعالىاللهأنالكتاب

اطلعفلماحيانأبيإلىالكتاببهذاذهبتلميذهوأنالاَخرةفيعليه

مات")1(.حتىيلعنهزالىلاعليه

قالىوقدالتقيةهذهيستخدمتيميةابنكانفمتى،باردةكذبةوهذه

صدريفيوبستانيجنتيأنا،أعدائيبييذهبأين":أعدائهأمام

".شهادةوقتليسياحةونفييخلوةحبسيأنا،ذهبتأينما

نأيسعنيلا:قالىالثلاثبطلاقيفتيأنالسلطانمنعهأنويوم

اللّه.غيرأحدًايتّقولميداهنفلم.علماًأكتم

هويرتميالذي0()00ذاكأمتيميةابن:شجاعةأكثرفأيهما

الدعاةوجهفيخنجراًيستخدمونهالذينالظالمينأحضانبينوأتباعه

المتضمنةوجماعتهسنتهأهلعقيدةنشرمنهوطلبوابهأتواقداللّه؟إلى

ينبذونالذينالعلمانيينعنوالدفاعالمسلمينوتكفيروالشركللبدع

أنفسهموينصّبون.الوضعيةالبشربقوانينعنهعوضًاويحكمونالقرآن

الله؟أنزلمابغيرالحكّامعنومدافعينمحامين

أيديبينوضمعوقدالناسعنشيئًايُخفيتيميةابنكانومتى

سنواتثلاثمهلةوأعطاهمعقيدتهفيهوبيّنالواسطيةكتابخصومه

93.القويمالدليل152-151السنيةالعقيدةإظهار)1(



ءتيهيةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالات

معارضته.يستطيعوافلموالسنةالكتابيخالفمافيهيجدواأن

ذاكليستالعرشعلىع!يمالنبيإقعادمسألةفإنقالهاأنهفرضنالو

ملأتقدالإقعادرواياتفإنإخفائهالىتيميةابنيحتاجالذيالسر

عشراتساقواوالسيوطيوالطبريالخلالإنحتىالحديثكتببطون

مَقَامارَئُبيَتعَثَكَأَنعَسَع)تعالىلقولهتفسيرًاواعتُبرتْمنهاالروايات

صحتهـانماالصحةدرجةالىترتفعلمقلتكماأنهاغير7حا،!أإاتًحمُو3

)1(.قوليهأحدفيكمجاهدبهاقالواالذينالتابعينبعضإلىالروايات

الجيلانيقولهوبل

يُجلساللّهأنيعتقدونالسنةأهل"إنالقادر:عبدالشيخقال

السنةأهلعامةأنغير)2(،القيامةيومالعرشعلىمعهرسوله

إلىفيهالسندصحةلعدمالقولهذامنعواوالذهبيكأحمدوالحديث

الأحاديثصحةمنهظنًاالمسألةبهذهتمسكمنولكن!ر.النبي

إلىوأقربمنهشرّلهالمكفّركانوإلا،تكفيرهيجوزفلافيهالواردة

.الغلاةالحرورية

)1(

)2(

273.و272و271و268و253و025و)244للخلالالسنةكتابانظر

71.الحقلطالبيالغنية



تيهيةابنالاللمامشيختبرئةفل!السنيةالهقالاتء

تيميةابنإلىالمخادعةنسبة

وغيرهالعينييبطلها

عليهماحتالتيميةلابنمجلسأعقدوالماأنهالأحباشوزعم

اعتقادعلىأنهقالوإنماذلكقالأنهأجدلموأنا.أشعريأنهوزعم

منه)1(.ذلكفرضواالشافعي

بإثباتفإنهذلكفيكذبفأيالشافعياعتقادعلىأنهذكرإنفأما

الشافعيمنهجإلىأقربالكلامعلمونقدالتأويلوعدمالصفات

بينما،يوافقهتيميةوابنالكلامعلممنيحذركانالشافعيفإن.منهم

وقدالصفاتيؤولوهو(الكلامعلم)إمامالحبشييلقبونالأحباش

السلف!مذهبوالإثباتالخلفمذهبالتأويل:قالوا

أمراستقروقدذلكفيكذبفأيالمعتقدأشعريأنا:قالإنأما

بذلكوشهد،حنبلبنأحمدعقيدةموافقةعلىاللّهرحمهالأشعري

والمتأخرونوالبيهقيالتبيينفيعساكركابنالمتقدمونالأشاعرة

بذلكوشهد،عذبةوابنإتحافهفيوالزبيديطبقاتهفيالسبكيكالتاج

كثير)2(.وابنالذهبيغيرهم

.4411/الزمانأهلتاريخفيالجمانعقد)1(

الاعتفاد399/السبكيطبقات293و158-152و015المفتريكذبتبيين)2(

المقريزيةالخططالزبيديللمرتضى2/4المتقينالسادةاتحاف901و69للبيهقي

.53البهيةالروضة3/803



ءتيهيةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالات

تخالفونبينماأشاعرةإننا:قولكممنأفضل(أشعري)أنافقوله

عقيدةمعموافقةوأكثرأقربفهو.المعتزلةوتوافقونالأشعري

العقيدةفيالمذهبحنبليالحقيقةفيفالأشعري.منكمالأشعري

.الأشاعرةأيها

أبيفيذلكتقولونفهلومراوغةجبنًاذلكتعتبرونكنتموإن

بقصديراوغهمكانأنهالكوثريحكىوقداللّهرحمهالأشعريالحسن

بهم)1(!التدرج

.118-117المفتريكذبتبيين)1(



تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالاتء

الشجاعتيميةابن

التتارسلاطينحقفيالشجاعةمواقفهيحكيالعينيبدريزلولم

قوامبناللّهعبدالشيخعنكثيرابنرواهفيماالتتارملكلغازانكقوله

كافريْنكاناوأبواكالمسلمينوتقتلمسلمأنكتزعم"أنت:البالسي

".وفيتفماوقلتفغدرتَعاهدتقد،فعلتَمايفعلاولم

طعامًاقرّبواثم:قال.وجلعزاللهإلايخشولمالحقكلمةقال

طعامكممناَكلكيف:فقال؟تأكلألا:لهفقيلتيميةابنإلافأكلوا

منهطلبالملكقازانإنثم.الناسأغناممننهبتموهمماوكلّه

يقاتلإنمامحمودعبدكهذاكانإناللهم:تيميةابنفقالالدعاء،

ومفكه،وأيّدهفانصرهلككلهالدينوليكونالعلياهيكلمتكلتكون

كلمتهولتكونللدنياوطلئاوسمعةرياءقامإنماكانوإنوالعباد،البلاد

.دابرهواقطعودمّرهوزلزلهفاخذُلْهُ:وأهلهالاسلاموليذكَالعلياهي

نجمعفجعلنا:قال.يديهويرفعدعائهعلىيؤمّنقازانوكان:قال

".بقتلهالسلطانأمرإذابدمهتتلوثأنمنخوفًاثيابنا

ابنالديننجمالقاضيقالالسلطانعندمنخرجنا"فلما:قال

واللّه،نفسكوتهلكتهلكناأنكدتَلقد:تيميةلابنصصري

هووتأخرفانطلقنا.أصحبكملاواللهوأنا:فقالهنا،مننصحبكلا

أصحابمنوالأمراءالخواقينبهفتسامعت،أصحابهمنجماعةومعه



هتيهيةابنالاسلاملثميختبرئةفل!السنيةالمقالات

وأما،دمشقالىسائروهو.الطريقطولبدعائهيتبركونفأتوهقازان

عنفسلبوهمالتتارمنجماعةعليهمفخرجيصحبوهأنأبواالذين

.")1(آخرهم

ولذاوكسرها)2(،فأسًاأخذلصخرةدمشقأهلبتقديسسمعولما

المنكر.عننهّاءًبالمعروفأمارًاكانبأنهالذهبيوصفه

)1(

)2(

البدايةفييجدهاالشجاعةمواقفهعلىالوقوفأرادومن14/98والنهايةالبدايةانظر

و33-35و24-26و91و14-1216و11و01و)14/7كثيرلابنوالنهاية

132(.و43

312.و86و2/51الجمانعقد



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاتء

رنةمقا

تيميةابنموقفوبينالتتارمنالرفاعيةموقفبين

موقفوبينالتتارمنتيميةابنموقفبينعظيمفرقهناك

حافلمشرفتيميةابنسجلفإن،منهم(الحبشي)سلفالرفاعية

طائفةمعبنفسهخروجهبلالتتارضدالمسلمينولاةوتحريضبالجهاد

العاملالعالمرمزالنبيلالعملبهذاوكان،لملاقاتهمالمخلصينمن

.الشجاع

فقد.والخيانةبالخسةفتتسم(الحبشي)سلفالرفاعيةمواقفأما

)كرامات(يسمونهاالتيبالأحاييلإليهموتقربهمالتتارعلىترددهمكثر

كثر"قد:الذهبيقالحتىوأموالهمهداياهمفيطمعًاتولوهموقد

أحوالٌّلهموتجدَّدتْ،الرفاعيةالطريقةأصحابفي)الفساد(الزغل

السباعوركوبالنيراندخولمن:العراقالتتارأخذتمنذشيطانية

الرفاعيأحمدالشيخعرفهماوهذا":قال.بالحيَّاتواللعب

الشيطالأ")1(.منباللّهفنعوذ،أصحابهصلحاءولا

كانواأنهمالىإشارة"العراقالتتارأخذت"منذ:الذهبيوقول

الشيعةالروافضزعماءمنبإيعازالعراقاحتلواالذينالتتاريوالون

3/75.غبرخبرمنفيالعبر)1(



هتيميةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالهقالات

الأحاييل.بتلكالتتارالىيتقربونفكانوا،مسلممليونيوقتلوا

العطاء،لهمويجزلون،الرفاعيةيفعلهمايعجبهمالتتاروكان

اللهيكرههكيف:الثهأعداءيواليمنأنإلىالذهبيمنإشارةفكانت

؟بالكرامات

فيبلاءالناس"وأعظم:فقالالألوسيالشيخعليهمحملوكذلك

بدعةتجدفلا،الرفاعيةمبتدعة:والدولةالدينعلىالعصرهذا

رقصعنعبارةفذكْرُهُمومأخذها،موردهاوعنهممصدرهاومنهمالا

مسكعنعبارةوَأعمالُهُم.مشايخهموعبادةاللهغيرإلىوالتجاءوغناء

.")1(الحيات

1.037/النبهانيعلىالردفيالاْمانيغاية)1(



تيميةابنالاسلاملثميختبرئآفل!السنيةالمقالاتء

حجرابنالحافظكلامتحريف

عثهاللهرضيعليتنقيصحول

كانبأنهتيميةابناتهمحجرابنالحافظأنالحبشيزعموقد

علىرداكتبحيث،عنهاللّهرضيطالبأبيبنعليسيدناينتقص

"وكمفقال!:الحافظعنالنقلالحبشيحرفثم.الحليالمطهرابن

رضيعليتنقيصالىأحيانابهأدتالحليكلاملتوهينلهمبالغةمن

انتهى."عنهاللّه

التيالمطبوعةالنسخةمنالنصفان:بالنصوصتلاعبوهذا

أحياناأدتهالرافضيكلاملتوهينمبالغةمنوكم"الحبشياليهاأحال!

")1(.عنهاللهرضيعليتنقيصالى

وبدل!.تيميةابنعلى!ائدالكلامأنليؤكداله(لفظالحبشيفزاد

زال!ماالضميربأنتأكيداالقارىءليزيدالحليبكلمةالرافضي()كلمة

نأليؤكدبه()أدتالى)أدته(لفظواستبدل.تيميةابنعلىيعود

تيمية.ابنعلىيعودزال!ماالضمير

فقطسطرينفيتحريفاتثلاثةفهذه

ابنينقلهانصوصاًتيميةابنكتابمناقتطعأنهذلكالىأضف

كلامالمحرفالحبشيفجعلها،معاويةعساكرلسانعلىتيمية

.002جديدة:طالسنيةالمقالات)1(



هتي!يةابنالاللمامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات

ينتقصكانتيميةابنأنزوراالناسأمامليشهدذلككل.تيميةابن

.!،!وَ!ئَلُونَشَوَوَخُمغُسَتُكْنَبُ)عنهاللهرضيعليسيدنا

اختلفوقدكبيرسقطوفيهاواضحةغيرالمطبوعفيالعبارةأن

.لأخرىطبعةمناللفظ

)أدته(.32(6/الميزانالسانلكتابالأعلميطبعةففي

علىالروافضتسلطولايخفى،لطبعتهيسلملا،رافضيوالأعلمي

.النصوصوتزويروالتحريفالدسفيلليهودووراثتهمالنشردور

ذلك.علىالأدلةمنالكثيروهناك

)أدته(.بدل)ذاته(لفظالفكردارطبعةوفي

انتهىكيفيدرىلاطويلبياضثمللتزويرواحتمالخلطفهناك

فيه.الكلام

ساقطًا.الميزانلسانفيالنصبهذاالاحتجاجيجعلالذيالأمر

حيثتيميةابنفيحجرابنالحافظكلامصريحالىنرجعوحينئذ

الرواياتعلىوحكمهالمسائللأدقالعلميبنقدهيحتجكان

فيها.المختلفللمسائلوترجيحهوالأحاديث

التهمةبهذهتيميةابناتهمحجر)1(ابنالحافظولاالسبكيلاأنه

تيمية.لابنوالمتربصينالحسدةكثرةمنبالرغمقبلمن

كلامهوبلحجرابنالحافظكلامليسفهو)1/153(الكامنةالدررفيوردماوأما)1(

فتنبه.الطوفي



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالالفء

أوردلكنهالمطهرابنعلىتيميةابنردعلىالسبكيأثنىقدبل

عنه.اللّهرضيلعليالمزعومالتنقيصبينهامنيكنلمعليهمؤاخذات

:قالفقد.تيميةابنضدبهواحتجبهلطارشيئاذلكمنوجدولو

أضربهواستيفاءالردبمقصدوفيّعليهردتيميةولابن

مشربهصفوفيكدريشوبهبماالمبينالحقخلطلكنه

بمغربهأوبشرقسيرحثيثلهفهوسارأنىالحشويحاول

بهيظنعماسبحانهاللهفيلأولهامبدالاحوادثيرى



تي!يةابنالاسلاملث!يختبرئةفل!السنيةال!قالات

الحوتتمويهات

ه

الرسائلبعضفجمع،حيلةبعملالحوتكمالقاموقد

الكتابهذااسمغيّرثمالسبكية()الرسائلأسماهكتابفيوالمقالات

القيمابنوتلميذهتيميةابنعلىالردفيالسبكيةالرسائل)من

وحذف(الحرانيتيميةابنعلىالردفيالربانيالتوفيق)الى(الجوزية

أحمدرسالةفيهوزاد،القيمابننونيةعلىالردفيالسبكيرسالةمنه

تيمية.ابنعلىالردفيالجهةنفيفيالكلابي

أنهللناسبداحتىأيضًاالمقدمةفيالطفيفةالتغييراتببعضوقام

النوعبهذامعروفرجلوهو،السابقالكتابعنمختلفآخركتاب

كتبيأغذإنهحيثيوم،بعديومًامنهتزدادوالشكوىالعملمن

وعنوانها.غلافهاويغيروينشرهايصورهاالاَخرين

بدارالتحقيقبقسميعملكانحينوإضافةحذفًاتزويرهثبتوقد

الفتاحعبدللشيخكتابمنالعباراتبعضبحذفوقام(الكتب)عالم

أمانته.عدمظهربعدماالدارمنطردهالىأدىمماغدةأبي



تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات4

الحوتدرويشبنمحمدالشعخ

بةوسحتجتيصةابنيعظم

درويشبنمحمدالشيخالعلماءمنقرابتهموقفوتجاهل

فيكماالحديثرواياتعلىتيميةابنبحكميحتجكانالذيالحوت

،98118،،)41التاليةالصفحات،المطالب)أسنىكتاب

125،181،،236،253،341،035،935.993435،،452

98،168،)صفحاتالاتيمابنبأقواليحتجكانكذلك566(

.)452

سلفكجهلهماالحبشيشيخكمنالحوتأيهاأوَتَعلمت

يجعلهالذيالأمروتلميذهتيميةلابنمعظماالحوتكانوإذاوقرابتك؟

الحبشيشيخكلعقيدةموافقاًيكونفهلبأقوالهمالاحتجاجمنيكثر

له؟.مخالفاأم54()44/المنارمجلتكمفيزعمتمكما



تيهيةابنالال!ماملثميختبرئةفيمالسنيةالهقالات

التعطيا!بهايرادحيلةوهذه

ء

عناللّهتنزيهعلىالاسلاميةالأمة"جمهور:قولهتمويهاتهومن

.")1(الحوادثمشابهة

بإثباتالأمةسلفمنوغيرهأحمدطريقةعلىالتنزيهنعم،

والعين.الرأسفعلى:تعطيلبلاوتنزيهًاتشبيهبلاإثباتاالثهصفات

وأفراخهموالمعتزلةالجهميةجماهيربالجمهور:يقصدأنأما

فهو:لهميحلوالذيالوجهعلىويؤولونهااللّهبصفاتيعبثونالذين

جُنةالتنزيهدعوىمناتخذوا:قالكمنالتنزيهبكساءمكسوإلحاد

!ي!.ورسولهنفسهبهاللّهوصفماإثباتعنبهاليصدوا

مشبهًايرونهوكانواباطلةأحمدطريقةيرونكانواقبلكمفالمعتزلة

التنزيهحوليدندنونالجهميةوكان،التنزيهبدعوىباطلهمويزخرفون

الاستواءاَيةمنالمستائينأولجهموكان.منكمأكثرالتشبيهعن

.النزولوحديثواليدينوالمجيء

.15السبكيةالرسائل7الربانيالتوفيق)1(



تيهيةابنالاللماملثميختبرئآفل!السنيةالمقالاتء

عقيدته!فسادعلىدليلاًسجنهكانهل

موتحولطودندنتكمتيميةابنفيقلاوونابنمرسومصورةوأما

فيرميه:ضلالهعلىدليلايكفيكموقولكمالسجنفيتيميةابن

فيه.ماتحتىالسجن

العلماءضدالسلاطينمنالصادرةالسلطانيةالمراسمتغرنكمفلا

له.وقعمانظيرالعلماءكبارمنلغيرهوقعفقدعليها،تعؤلواولا

ابنمرسوميشبهحنبلبنأحمدضدسلطانيمرسومصدرفقد-

وتعرض،المأمونالخليفةإلىمكبلابهوأتوا،تيميةابنفيقلاوون

فيالأذىعلىوالصبرالحقعلىالثباتمنذلكيمنعهولمللضرب

اللّه.

المنصور.قبلمنللضربتعرضحينبمالكفعلواوكذلك-

خرتنكمدينةإلىأخرجوهحتىعصرهأهلمنالبخاريوقاسى-

بها.فمات

فيوهوماتحتىوالضربالحبسمنحنيفةأبووقاسى-

السجن.

المطلق.الاجتهادادعىلمامصرأهلمنالشافعيوقاسى-

علىدليلاوظلمهمالسلاطينلاضطهادالعلماءتعَرُّضُكانفلو



تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةإتالمقا
ه

نصيبهنالوقدإلامنهمماإذواحد،عالملنابقيلمامعتقدهمفساد

نأعلمتموقدفكيف.أخرسشيطانًاأومواليًاكانمنإلاأذاهممن

إلىبهالمنبجينصرأبيوشايةبسببكانتيميةابنفيهوقعالذيالبلاء

المنبجيتعظيمبلغهتيميةابنأنوذلكالجاشنكير.بيبرسالسلطان

ابنعليهفأنكر،أتباعهبينالوجودبوحدةالقولوشيوععربيلابن

الدينبدرحكاهكماضدهالسلطانتسليطإلىبالمنبجيدفعمما،تيمية

)1(.العيني

.4461/الجمانعقد(1)



ه
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عنهاللّهرضيبعليطعنأنهزعمه

:وقالطالبأبيبنعليفيطعنهذاتيمية"وابن:الحبشيقال

يحرفتيميةابنأنإلىانتهـفثم".بالمسلمينأضرتحروبهإن

:نقولذلكعلىوللجواب.")1(القرآن

فعليهذلكمنشيئًاادعىومنذلكيقللمتيميةابنإنا(

منذلكعلىبالدليلالهيتميحجرابنَالألوسيُطالبولقد.الدليل

فيهسبالذيالموضعإلىالحبشييشيرلافلماذا.الاسلامشيخكتب

طال!؟أبيبنَعليَتيميةابنُ

فيالرجلينمسحأجازأنهوزعموابالتشيعالطبرياتهمواأنويوم

ونحن")2(.كتبهفيذلكنر"ولمقائلاذلكعلىالذهبيردّ:الوضوء

.الإسلامشيخإلىالمنسوبالمزعومالطعنعلىبالدليلنطالبكم

زوّروقدتيميةابنأعداءأحدعلىقُبِضكيفكثيرابنذكرولقد

فماذلك)3(.علىمعهتواطؤاومنهويدهالسلطانفقطعكتابًاعليه

تقرأوأنكلاسيماعليهمدسوسةالمزعومةالرسالةهذهتكونأنيمنع

يخالفها.ماالمنتشرةكتبهمن

)1(

)2(

)3(

.49الأولالوجه13شريط

14/277.النبلاءأعلامسير

.1422/والنهايةالبداية
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يملكلاولهذا،فريتهبهيدعممستندأييملكلاالحبشيإن2(

بينالتيكتبهفييظهرهولمهذامعتقدهكتمتيميةابنإن:يقولأنإلا

علىاطلعذلك؟ألعلهمعرفةإلىالحبشيتوصلكيفولكنأيدينا،

المعاني.مننفسهفيماففهمالنفسيكلامه

ويدافعبأيدينا،التيغيرعرشيةرسالةتيميةلابنيفتريتارةإنه

ليسالمكيةللفتوحاتزسخةوجودفيدعيأخرىتارةعربيابنعن

متبع،هوىًوهكذا.المتداولةالنسخةفيالموجودالكفريالكلامفيها

دليل.غيرمن

)افتراؤهعنوانوتحت98(-)85التوفيقكتابصاحبجاءثم

الكامنةالدررفيحجرابنالحافظعنينقلجعلعلي(الامامعلى

ثم،عنهاللّهرضيبعليتيميةابنطعنعلىدليلايظنهما)1/114(

بهايستدلالاسلاملشيخالسنةمنهاجكتابمنعديدةمواضععننقل

بالباطل،للحقملبسًاذلكفيكانوقد.الطعنمسألةعلىبزعمه

الاسلامشيخعباراتحزفوكيفوتلبيسهخيانتهسنرىونحن

وشوهها.

الرجلهذاتحايلمننماذج

اللّهرضي"علي:قولهتيميةابنعنكتابهمن98()صفيذكر-

يوافقونهأعوانهتكنولم.العسكرَيْنمنالظلمةقهرعنعاجزًاكانعنه

يحصللمأنهيرىوكان.يوافقونهمعاويةوأعوان،بهيأمرماعلى

كانماأنهيعلمونالسنةفأئمة:قالأنإلى...بالقتالالمطلوب



تيميةابنالاللماملثليختبرئةفيالسنيةال!قالاته

اجتهدمنيعذرونولكنمستحبًاولاواجباًولابهمأمورًاالقتال

فأخطأ)1(.

كتابفيعليحقفيتيميةابنذكر"وقد85()صفيوقال-

العدلعنعاجزاًنبايعأنعليناوليس:مانصه)2/253(السنةمنهاج

بهمأمورًاالقتالكانماأنهيسلّمونالسنةفأئمة.لهتاركًاولاعلينا،

ولامستحبًا".واجبًاولا

قال"فإن:فيهايقول)254(الصحيفةوانظر98()صفيوقال-

فيثبتفقدبغاةكانواعليقاتلهمالذينهؤلاء:عليعنالذابّ

الباغية"الفئة"تقتلك:عنهاللّهرضيلعمارقالع!يمّالنبيأنالصحيح

عمارًا.قتلواوهم

:أقوالللناسفههنا

عمار.حديثفيقذفمنمنهم

ضعيف.تأويلوهو)2(الطالبالباغيأنهعلىتأولهمنومنهم

لم:وغيرهمومالكحنيفةكأبيأكثرهمفيقولوالأئمةالسلفوأما

الباغية.الطائفةقتالشرطيوجد

)1(

)2(

-2/202.302السنةمنهاج

عليَاأنتأولهمنتاْويل"وأما211(:-)2/021المنهاجفيالإسلامشيخقال

الفسادالظاهرةالتأويلاتمنفهذا:عثمانبدمالطالب:الباغيوأنقتلوهوأصحابه

(.والخاصةللعامة
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فانظره)1(.بهذاالزبيديالمرتضىصرحقد:قلت

هوعليًّاأنتبيينالكلامهذامن"مرادنا98()صالمتجنيوقال

السخيفهذايقولفكيف.بغاةمخالفيهوأنالطاعةالواجبالخليفة

لموأنهولامستحبًا،واجبًاولامأمورًاالقتالكانماأنهاتيميةابنأيأ

فيهفهذا.دنياهمفيولادينهمفيلامصلحةفيهللمسلمينيحصل

؟!بعليذمًّاهذاأليس،أوردناهاالتيللأحاديثمخالفة

نأمنالمسايرةفيالهمامابنقالهماعلىيطلعلملعله:قلت

وقتلةظلمةبلبغاةيكونوالمعثمانقتلةأنإلىذهبواالعلماءمنكثيراً

.غيرهوبينالبغيبينففرق.بشبهتهم)2(الاعتدادلعدموعتاة

الحوتشبهاتعنالجواب

شيخبكلامالظالمهذانقلهمايقارنأنالكريمالقارىءعلى

نصاًكلامهنقلأنهادعائهمعالنقلفيخيانتهليرىتيميةابنالاسلام

.)3(المختزلةالمقتطعةالأولىالثلاثةالنصوصراجع:وحرفًا

الرافضيالحلّيالمطهرعلىابنردًاالاسلامشيخكتبهمااقرأثم

منه.بالأمروأَحقأفضلاعليٍّأنيعلمونمعاويةوعسكر..".بنصه

معاويةيكنولم.قلبهالهوىأعمىمنأومعاندإلامنهمذلكولاينكر

المؤمنين،بأميريتسمّىولا،لنفسهالأمريدّعيالحَكَميْنتحكيمقبل

2.225/المتقينالسادةإتحاف)1(

2/225.المتقينالسادةإتحاف)2(

352.صالمعاصرةالإسلاميةالحركاتفيواْثرهاالإسلامشيخدعوة)3(
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عسكرمنواحدغيروكانالحَكَميْن،حُكمِبعدذلكادعىوإنما

ولاوفَضلهسابقتهلكوليسعليًّامعكنقاتللماذا:لهيقولمعاوية

قاتلواولكن،بذلكمعاويةلهمفيعترفمنك؟!بالأمرأولىوهوصهره

اعتدواكماعليهميعتدونظلمةفيهمعليعسكرأنلظنهممعاويةمع

جائز.الصائلوقتال،عليهملصيالهمدفعاًيقاتلواوأنهم،عثمانعلى

أولئك.بدأهمحتىبالقتاليبدأهملمولهذا

بدأناهمنحنلأناعليناينصرونإنهم:النخعيالأشترقالولهذا

منالظلمةقهرعنعاجزاً")1(كانعنهاللّهرضيوعلي،بالقتال

معاويةوأعوان.بهيأمرماعلىيوافقونهأعوانهتكنولم،العسكريين

بهحصلفما،المطلوببهيحصلالقتالأنيرىوكان.يوافقونه

منبأشياءعليّايتهممنمعاويةعسكرفيوكان.المطلوبإلاضد

يمكننالا:يقولمعاويةعسكرمنالحقوطالب.منهابريءهوالظلم

ظلمناعليًّابايعناإذاونحنيظلمنا،ولاعلينايعدلمنإلانبايعأن

فاعلغيرأوعليناالعدلعنعاجزُّإما.وعليئعثمانظلمواكماعسكره

له.تاركًاولاعليناالعدلعنعاجزًا)2(نبايعأنعليناوليس:لذلك

ولاواجبًالابهمأمورًاالقتالكانماأنهيعلمونالسنةفأئمة

فأخطأ".اجتهدمنيعذرونولكنمستحبًا

منبأنهالقارىءإيهامحاولالظالمولكنعنهاللهرضيمعاويةعسكررأيخلاصةهذه)1(

تيمية.بانالإسلامشيخرأي

ابنكلاممنباْنهخدعهبلالقارىءأوهمالظلمولكنمعاويةعسكركلاممنهذا)2(

تيمية.
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ه

رابععندهموهوعليًا(معاوية)أيوقاتلالرافضي()أي"وقوله

له:فيقال.ظالمباغفهوحقإمامقاتلمنوكل،حقإمامالخلفاء

يكونوقد.حقعلىأنهمعتقدًامتأولاًيكونقدالباغيأولاً:

".الغالبوهوشهوةأوشبهةمنبغيهيكونوقد،باغأنهيعلممتعمدًا

فإنهمالسنةأهلعليهفيمايقدحلافهذاتقدير:كل"وعلى

تنزيههمعنفضلا،الذنوبمنمنهأفضلهومنولامعاويةينرهونلا

تدفع:أسبابلهاالذنوبإن:يقولونبلالاجتهاد.فيالخطأعن

المكفّرة.والمصائبالماحيةوالحسناتوالاستغفارالتوبةمنعقوبتها

."..وغيرهمالصحابةيعمّأمروهذا

بأنهعنهاللّهرضيمعاويةفيقدحفإذاالرافضي"أما:قالأنإلى

قاتلظالمًاباغياًكانأيضًاوعليالناصبي)1(:لهقالظالمًاباغيًاكان

الأمةدماءوسفكعليهموصالبالقتالوبدأهمإمارتهعلىالمسلمين

مسلولاخلافتهفيالسيفوكان.دنياهمفيولادينهمفيلافائدةبغير

الكفار.عنومكفوفًاالملةأهلعلى

ضالونذلكفيمخطئونوكلهم:طوائفعليفىوالقادحون

منفيخطأأعظم:وعمربكربأبيالقدحفيالشيعةوخطأ.مبتدعون

علي.فيأولئك

منهوولي!:عليفيقادحوناصبيرافضيبينمفترضجدالعنعبارةالكلامهذا)1(

وكلهم:طوائفعليفيوالقادحون:تيميةابنبعدهاقالولذلك،تيميةابنكلام

.مخطئون



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاته

وأحمدومالكحنيفةكأبيأكثرهمفيقولوالأئمةالسلفوأما

بقتالهايأمرلمِاللّهفإن:الباغيةالطائفةقتالشرطيوجدلم:وغيرهم

إحداهمابَغتْإنثمبينهمايصلحأنطائفتاناقتتلتإذاأمربلإبتداءً،

يبدؤواأنقبلابتداءًقوتلواوهؤلاء،تبغيالتيقوتلتالأخرىعلى

".بقتال

قالواإذا:الزكاةمانعيأنوغيرهماوأحمدحنيفةأبيومذهب"

قتالهم.لهيكنلمالإمامالىندفعهاولابأنفسنانؤديهانحن

فتنة.قتالكمالكوغيرهأحمدعندالقتالهذاكانولهذا

:الإمامبقتاليبدؤواحتىالبغاةقتاليجوزلاةيقولوأبوحنيفة

بالنصثابتالخوارجوقتال.بهبدؤواالخوارجبليبدؤوالموهؤلاء

انتهى.(")1والإجماع

الرافضيافتراءاتعلىردّالذقيتيميةابنالاسلامشيخنصفهذا

الظالمهذاعنهنقلهالذيالمتقدمالثالثالنصمعقارِنْهثم،الحلّي

اللّه.رضيعليًايذمكانأنهليثبتمختزلا

عمر()أيوقال:الرافضي"قال:تيميةابنالاسلامشيخقال

والظن.والحدسبالرأي

عليبلعنهاللّهرضيعمربهيختصلمبالرأيالقولأنوالجواب

مسعودوابنوزيدوعثمانبكرأبووكذلكبالرأيأقولهممنكان

502.-2/302السنةمنهاج)1(



هتيهيةابنالاسلاملثليختبرئةفل!السنيةالمقالات

.بالرأييقولونكانواعنهاللّهرضيالصحابةمنوغيرهم

سننفيكماالعظامالأمورمنالقبلةأهلدماءفيعليرأيوكان

أخبرنا:لعليقلت:قالعبّادبنقيسعنالحسنعنوغيرهداودأبي

)1(؟رأيتهرأيأملمج!اللّهرسولإليكعهدهأعهدهذامسيركعن

قتالفيالصحابةمنوغيرههوالصحيحةالأحاديثروىبل

."المارقينالخوارج

إلانصًافيهمنهمأحديروِفلموصفينالجملقتال"وأما

الفتنة.فيالقتالتركفيالأحاديثرووافإنهم.القاعدون

والقاسطينالناكثينبقتالأمِرَأنهيُروىالذيالحديثوأما

.)2("ع!النبيعلىموضوعحديثفهووالمارقين

وإن.بهقالمنعلىلومفلامذمومًايكنلمإنالرأيأن"ومعلوم

منمؤلفةألوفدمبهأريقرأيمنذمًاأعظمرأيفلامذمومًاكان

فيولادينهمفيلاللمسلمينمصلحةبقتلهميحصلولم.المسلمين

.كانماعلىالشروزاد،كانعماالخيرُنقصبل:دنياهم

مسائلفيوغيرهعمرَفرأيُ:بهيُعابلاالرأيهذامثلكانفإذا

.يعابلاأنأولىوالطلاقالفرائض!

الدماء.فيبرأيهوامتازالرأيهذافيشركهمعليًاأنمع

)1(

)2(

)4658(.داوودأبيسنن

.1041/الموضوعةالأحاديثفيالمصنوعةاللَالىء



تي!يةابنالاللماملثدي!تبرئةفل!السنيةالهقالات4

مصلحةالقتاليرونلاالأولينالسابقينوأكثرالحسنابنهكانوقد

انتهى.")1(الكثيرةبالدلائلرأيمنأصلحالرأيهذاوكان

عابحينالرافضيالحليالمطهرابنعلىالاسلامشيخردّوقد

تلاعبالظالمهذاولكن،والظنوالحدسبالرأيعنهاللهرضيعمرَ

:وبعدهقبلهعمامقطوعًاونقلهبالنص

بعدما،الاسلامشيخعنالناستنفيرالظالمالكاتبهذاحاول

اللّهرضيطالبأبيبنعليذمعلىبهواستدلمشوهًانقلاعنهنقل

يستحق.مااللهمنعليه.عنه

تيميةابنعندعنهاللّهرضيعليمنزلة

بالدفاعمليئةأنهاالاسلامشيخبكتبإلماملهمنعلىخافٍوغير

عنه.اللّهرضيطالبأبيبنعليرأسهموعلى!رالنبيبيتاَلعن

اللهرضيطالبأبيبنعليفضلفيالاسلامشيخنصوصومن

الظالم:هذالتزويرالفاضحةعنه

وجوبيثبتواأنيمكنهملاوالرافضة":الرافضيعلىردًاقال

مذعلىمتفقونالسنةوأهل،السنةأهليمكنكماعلي()أيموالاته

غيرهم.منوعداوةلهبغضًاأشدهمالذينالخوارج

المفترييفتريفكيف.قتالهموجوبعلىمتفقونالسنةوأهل

ليسأنهمععليّلمحبةهذاوذمعليًالبغضه(معاوية)أيهذامدحبأن

.3156/السنةمنهاج)1(



ءتي!يةابنالاللمامشيختبرئآفل!السنيةال!قالات

ولابذلكيأمرولاحسنةولاطاعةعليبغضيجعلمنالسنةأهلمن

ذلك.عنينهىولامعصيةولا.سيئةحبهمجرديجعلمن

ومناقبهفضائلهبذكرمملوءةالطوائفجميعمنالسنةأهلوكتب

.الفرقجميعمنيذمونهالذينوبذم

لذلك.وكارهونسبّهمنعلىينكرونوهو

جرىماجنسمنالعسكريْنبينوالتلاعنالتسالثمنجرىوما

أوبقتالٍلهيتعرضلأنوكراهةبغضًاالناسأشدمنوهمالقتالمن

وأفضلبالإمامةوأحققدرًاأجلأنهعلىمتفقونكلهمهمبل.سب

كانالذيوأخيهوأبيهمعاويةمنالمؤمنينوعندرسولهوعنداللّهعند

منه.خيرًا

الأولونفالسابقون،معاويةمنأفضلهوممنأفضلهووعلي

الفتح،عامأسلمواالذينمنأفضلكلهمالشجرةتحتبايعواالذين

هؤلاءمنأفضلالشجرةوأهل.معاويةمنأفضلكثيرخلقهؤلاءوفي

كلهم.

أفضلهوبل،الشجرةتحتبايعواالذينجمهورأفضلوعلي

غيرأحدًاعليهيقدِّممنالسنةأهلفيفليس.الثلاثةإلاكلهممنهم

.عثمانوعمربكرأبايعني.")1(الثلاثة

2/602.السنةمنهاج)1(



تيهيةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاته

أخيرةكلمة

علىالتمويهلماذا؟تزعمونهالذيكليفيالطعنأينأخبرونا:

؟الناسمنالعامة

معاويةعسكركلاميجعلونمنكذبتفضحالنصوصهذهإن

يثنيالتيتيميةابننصوصصريحعنيعرضونبينما،تيميةابنكلام

والتجني.للظلموإيثارًاللهوىاتباعًاعنهاللّهرضيعليعلىفيها



تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالهقالات

مطلقاًالتوسلبتحريماتهامه

ه

العلماءبنقلتيميةابنعنصحماأشهرومن":الحبشيقال

وفيموتهِمبعدوالصالحينبالأنبياءالتوسلتحريمه:لهالمعاصرين

تيميةابنيسبقولم":السبكيقال.!ي!النبيزيارةوتحريم،حياتهم

يقلهلمقولاقالبل،الخلفمنولاالسلفمنأحدالتوسلإنكارهفي

قط")1(.عالم

فإنافتراء،محضهوخطًاتحتهلكوضعتالذيالكلاموهذا

بحديثمحتجًاأثبتهبل،حياتهفيع!يوبالنبيالتوسليحرملمتيميةابن

ميتًابهالتوسلحرملكنه،لهيدعوأنع!يوالنبيمنطلبالذيالأعمى

وتوسلبالعباسعمركتوسلموتهبعدبهالتوسلالصحابةبتركواحتج

للتوسلالمتأخرالمفهومأنمنهيستنتجمماالأسود)2(بنبيزيدمعاوية

لابهالمتوسَّلبدعاءالتوسلمنهفهمواحيثما،لهالسلففهمينافي

نأاللهيدعوأنمنهويطلبونيأتونه!ي!حياتهفيكانواوقد.بشخصه

يسقيهم.

بذلكسبقهفقدسلف:الصحيحالفهمهذافيتيميةولابن

يسبقلمأنهالسبكيادعاءيبطلوهذا،قوليهأحدفيوأحمدحنيفةأبو

26.السنيةالمقالات)1(

.126و94و29والوسيلةالتوسلفيجليةقاعدة)2(



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفيمالسنيةالمقالاته

هذهعلىتتطلعأنويكفيك.التوسلمنموقفهفيتيميةاب!أحد

وفيها:الفقرة

عن":نصهماالحنفيةكتبأشهرمنوهوالمختار)1(الدرفيجاء

فيهالمأذونوالدعاء،بهإلااللّهيدعوأنلأحدينبغيلا:قالحنيفةأبي

فَأخوُهألحمُئئَالأ!آ)وَبلَّهِ:تعالىقولهمناستفيدماهو:بهالمأمور

بِمَامهو.

أنبيائكبِحَقأوفلانبحق:يقولأنوأكره":حنيفةأبووقال

المرتضىوقال".بغيرهاللّهيُدعى"لا:يوسفأبووقالورسلك")2(.

بِحَقأسألك:الرجليقولأنوصاحباهحنيفةأبوكرهوقد"الزبيدي

وذكرحق")3(اللّهعلىلأحدليسإذ،ورسلكأنبيائكبحقأو،فلان

وهيللتحريمالكراهةأنعلىتدلالمذهبعلماءنصوصأنالاَلوسي

محمد)4(.عندبالنارالعقوبةفيكالحرام

وفيالعوفيعطيةففيه"عليكالسائلينبحق"أسألك:حديثوأما

وَهَن.روايته

)1(

)2(

)3(

)4(

يوسف.أبيعنوغيرهالقدوريونقله2063/

5.028/الهنديةالفتاوى

2.285/الدينعلومإحياءشرحالسادةإتحاف

.453العينينجلاء



تيميةابنالاسلاملثميختبرئةفل!السنيةالمقالات

القبور؟!زيارةتيميةابنحرمهل

ه

قبرزيارةمنالمنعيرىكانتيميةابنأنوغيرهالسبكيزعموأما

كيف!و،النبيقبرولاالقبورزيارةيحرملاتيميةابنفإن!وّالنبي

خيرقبرزيارةواستحبابالبكريعلى)الردبعنوانكتاباكتبوقد

منعوإنما.الشيخكتبمنبدليلفليأتهذاخلافنقلومن"؟البرية

؟!النصومأخذُه،الثلاثةالمساجدغيرإلىالرحالشد

!!!بواحدةواحدة

قائلا:الزكاةعنالناسصرفحينبقولهالحبشينذكّرونحن

الذهبغيرفيالزكاةبعدمفتواهماومالكالشافعيعلىتنكرون"كيف

")1(.النصومأخذهماوالفضة

فتواهتيميةابنعلىتُنكركيف:ونقولهذهعبارتهنستخدمونحن

قولوهو؟النصومأخذهالثلاثةالمساجدغيرإلىالرحالشدبتحريم

والمسجدالحرامالمسجد:ثلاثإلىإلاالرحالتُشد)الا!ي!النبي

.)2(هذا"ومسجديالأقصى

منوهوالجوينيالإمامقالهبلالقولبهذايتفرّدلمتيميةوابن

)1(

)2(

.016الطالببغية

)827(.ومسلم)7911(و)1864(و)9118(البخاريرواه



تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالهقالاته

وحكاه)1(النوويعنهحكاهكما،الأشعريالمذهبأصحابكبار

الرحالشدتحريمفيحسينوالقاضيعياضالقاضيعنالمناوي

القبر)2(.زيارةلمجرد

مردوداعتراضهفإنوخالفهالجوينيتعقبقدالنوويكانولئن

المساجدإلىإلاالرحالشدتحريميرىكانالذيمالكالإمامبموقف

.النبويبالحديثتمسكًاالثلاث

)1(

)2(

.168و9/601مسلمعلىالنووي

.6/304القديرفيض



تيميةابنالاسلاملثميختبرئةفل!السنيةالهقالات

النبويالقبرزيارةتحريمأكذوبة

ه

التحريفإلى"فانظرقائلا:الافتراءهذاعنكثيرابندافعوقد

الأنبياءقبورزيارةمنعفيهليسجوابهفإنهالإسلامشيخعلى

مجردإلىوالسفرالرحلشدفيقولينذكرفيهوإنما،والصالحين

الرحلوشدشيء:رحالشدغيرمنالقبوروزيارةالقبور،زيارة

رحل،شدعنالخاليةالزيارةيمنعلموالشيخاَخر"أمرالزيارةلمجرد

يتعرضولم،بذلكتشهدومناسكهوكتبهإليها،ويندبيستحبهابل

ولامنهاالمنععلىالإجماعحكىولامعصيةإنهاقالولاالزيارةإلى

صرحبل.الَاخرة")1(تذكرفإنهاالقبور))وزروا!ي!النبيقولجاهلهو

القبرويدخلمستحبمعًاوقبره!ي!النبيمسجدلزيارةالسفربأن

تبعًا)2(ء

الرحالشدوبينالزيارةبينالتفريقوجوب

المسجدمساجد:ثلاثةإلىإلاالرحالتشد)الا:لمجي!قالوإنما

هذا""وقبري:يقلولمهذا"ومسجديالأقصىوالمسجدالحرام

القبور")3(.إلىالرحالشدتحريمفينصٌوالحديث

)1(

)2(

)3(

.14124/والنهايةالبداية

.173-172الاخنائيعلىالرد

.()1338ومسلم(1)599البخاري



تيميةابنالال!للامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاثه

أبشعمنع!ي!النبيقبرزيارةتحريمأنالعسقلانيالحافظقالنعم

)1(.تيميةابنعنالمنقولةالمسائل

الحافظقوليفيدولا،عليهالمكذوبةالمسائلمنبلقلت

ومنزلتهقدرهلهيزاللاأنهعلىيدلكلامهعمومولكنلهالعسقلاني

بو6/928(الباري)فتحفيبالعلاّمةوصفهوأنهسيمالاعنده

الحكمفيبهواحتجسيأتيكماالحبير()التلخيصفيكما"الحافظ"

منشيءفيليستوأنهاكان(عليهماعلىالآن)وهوروايةكذبعلى

الحديث.كتب

.366/الباريفتح)1(



تيميةابنالاسلامشيمتبرئةفل!السنيةالمقالات

حافظرتبةيعطيهالحافظ

ه

نصعليهحافظحيثفخذوه

)التلخيصفيذكرفقد))حافظ((.رتبةحجرابنأعطاهبل

"وهذا:قالثمأفتخر(وبهفخري)الفقرحديث3/901(الحبير

شيءفييُعرفلاكذبإنه:فقالتيميةابنالحافظعنهسئلالحديث

".المرويةالمسلمينكتبمن

أعداؤهبهألزمهشيءهوإذماع!يمقبرهلزيارةالمزعوموالتحريم

الملزمينأبرزمنواحدًاالسبكيوكان.نفسهالحافظبذلكاعترفكما

شديحرمأنهعلمهمعجم!جوالنبيقبرزيارةيحرّمأنهزعمحينبذلكله

.الزيارةمجرديحزمولاإليهالرحال

النبويالقبرزيارة)ثم(الشريفالنبويالمسجدزيارةأنأكدفقد

الزيارةبينيفرقأنهالأمرفيماجلّ)1(،ومستحبصالحعمل

وإماالقبرأجلمنالسفرإماتتضمنالتيالبدعيةالزيارةوبينالشرعية

ع!يمبهوالاستغاثةالجدرانتقبيلمنالقبرعندتُرتكبالتيالمخالفات

علىوالإقبالالخشوعوحصول.حاجةيقضيأوضرًايكشفأنأو

فياللّهيديبينمثلهيحصللابماالقبرعندالوقوفلمجردالدعاء

.14الباهرالجواب)1(



تيميةابنالاسلاملثميختبرئةفل!السنيةالهقالاتكا

:لقا."لصلاةا

سواء،لهوالدعاءالميتعلىالسلاممقصودهاالشرعية"فالزيارة

النبي!قبرزارواإذاالصحابةكانولهذانبي،غيرأونبيًاأكان

عنديقفمنهمأحديكنولم،ينصرفونثملهويدعون،عليهيسلّمون

النبيقبرزارمنأنعلىالعلماءاتفق"وقد:وقال،لنفسهليدعوقبره

لاأنهالبيتوأهلالصحابةمنوالصالحينالأنبياءمنغيرهقبرأوع!ي!

تقبيلهايشرعماالجماداتمنالدنيافيليسبل،يقبلهولابهيتمسح

إني"والله:قالعمرأنالصحيحينفيثبتوقدالأسود،الحجرإلا

ع!ي!اللّهرسولرأيتأنيولولا،تنفعولاتضرّلاحجرأنكلأعلم

ماقبّلتك".يقبلك

:ضافأ

البيتركْنَيْيستلمأوالرجليقبلأنالأئمةباتفاقيسنلا"ولهذا

الأنبياءمنأحدقبرولاالمقدسبيتصخرةولاإبراهيممقامولا

وهوالنصارىدينجنسمنوهيالبدعيةالزيارةهي"فهذهوالصالحين

وأالميتيدعوأنأوالقبرعنددعاؤهيُستجابأنالزائرقصديكونأن

التيالبِدعمنفهذه،كرباتهوتفريجحاجاتهطلبفياللهعلىبهيقسم

")1(.أصحابهفعلهاولاع!ييهالنبييشرعهالم

.14-13الزيارةكتاب)1(



ءتيميةابنالال!مامشيختبرئةفل!السنيةال!قالات

قال:

لهويدعوالميتعلىيسلمأنفهوالمشروعةالقبورزيارة"وأما

زارواإذاأصحابهيعلّم!النبيكانكماجنازتهعلىالصلاةبمنزلة

.")1(..مؤمنينقومدارأهلعليكمالسلاميقولواأنالقبور

نسبواحيثتيميةابنعلىوأمثالهالسبكيغلطلكيتبينوبهذا

نأغيرمنأهوائهمركوبإلىوسارعوا،كلامهمنخلافهثبتماإليه

منع!ي!قبرهزيارةتحريمأنحجرابنالحافظصرحولهذا.تثبت

تيمية.ابنإلىالمنسوبةالمسائل

نإالعلمأهلبعضقالفقد،مذمةفيهفليس)مستشنع(قولهأما

الشافعيعنالمنقولةالمسائلأبشعمنالزنامنبالبنتالتزوجمسألة

تزوجوإنمالكعنالمنقولةالمسائلأبشعمنبالثلجالتيممجوازوأن

بالأبيلحقولدًاالزوجةولدتثم)وبالعكس(المشرقيمنالمغربي

حنيفة.أبيعنالمنقولةالمسائلأبشعمن:قطالزوجانيجتمعلموإن

:الفتوىبهذهتيميةابنسبقالجويني

ابنسبقالخلفأوالسلفمنأحديكونأنالحبشيتحدىوقد

منبدليليأتيأننتحداهونحن!ي!)2(،النبيقبرزيارةبتحريمتيمية

إلىالرحالشدتحريمأما،مج!جمالنبيقبرزيارةفيهيحرّمتيميةابنكلام

)1(

)2(

88.-81الزيارةكتاب

.137السنيةالمقالات



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةال!قالاته

النوويعنهحكاهكماالحرمينإمامذلكإلىسبقهفقدالقبر

.(1)ويلمنااو

النبيقبرزرت:القائليقولأن"أكرهقبلهمامالكالإماموقال

منالسفرتحريموإنماع!ي!النبيقبرزيارةتحريمهذايعنيولاع!ي!((

الرحالشدوبينالقبرزيارةبينالتفريقويجب.بالحديثتمسكاًأجله

للإجماعمخالفًابذلكيكونأنمالكًاوحاشا.الشيعةيفعلهكمالاإليه

يأتيكانأنهالصحابةمنأحدعنيثبتلمفإنه،زمانهأهلأعلموهو

وقدعمر.ابنفعلمنكانماإلاع!ي!النبيقبرعلىللقدومسفرمن

أحدًانعلمما:قالأنهعمربندلّهعبيدعنلرزاقعبدمصنففيجاء

عمر".ابنإلاذلكفعلع!النبيأصحابمن

.168و9/601مسلموشرح6/304القديرفيض)1(



تيميةابنالاسلاملثميختبرئةفل!السنيةالمقالات

الأئمةوأضرحةالرافضة

ه

نأوهوإغفالهوعدمملاحظتهتجبمهمًاأمرًاتيميةابنبيّنولقد

)أضرحةالمشاهدلزيارةالسفرفيالمكذوبةالأحديثوضعمنأول

المساجديعطلونالذينالرافضةالبدعأهلهموالأولياء(الأئمة

بتعظيمجاءاوالسنةوالكتاب،بهعندهايُشركالتيالمشاهدويعظمون

ممَتجِو!وعِندَصُلِّوُجُوهَكُخوَأَقِيمُواْ):تعالىقال.المشاهدلاالمساجد

.مقامأوضريحكلعندوليس

:المجربالترياقوليسالمجربالشرك

معروف"قبرأنفيهايزعمالتيالمظلمةالحبشيرواياتأما

التيالعقائدفيأسانيدهوأكذبأظلمفما"المجربالتريادتى:الكرخي

صحبماإلاالعقائدأمورفيلروايةتجوزلاأنه،بهتعهدمابهانقض

)تريادتى(يجربوالمالصحابةبالفمامجرّبًاالتريادتىهذاكنولئن،سنده

وبنواالمشركونبههلكشيءعنتدافعونلماذا!لمجو؟!الثهرسولقبر

؟الأصناملأجله

الشيعةإلااللهمذلكيوافقماالصحابةأفعالفيتجدوالنإنكم

يعتبرونكانواالذيننوحقومقبلهمومنوالنصارىاليهودقبلهمومن

أعني.المجربالتريادتىهيونسر:ويعوقويغوثوسواعودقبور

.!خلَفهميا:سلفكمهم:المجربالشرك



تيميةابنالاسلاملثميختبرئةفل!السنيةالمقالات222

بالأخذعندكمأولىفهو(المجرب)الترياقالحربيإبرهيمقولأما

أنبيائهمقبوراتخذوا:والنصارىاليهوددلّه)العنلمجيمالنبيقولمن

بهذهع!مالنبيعنسندهصحماتعارضونمساجد"وصلحائهم

!!!المعصومينغيرعنالمرويةالأكاذيب



تيميةابنالاسلاملثميختبرئةفيالسنيةال!قالات

الزيارةإثباتفيالسبكيمنهجية

المسألةهذهفيومصادره

ه

النبيقبرزيارةمجردبينتيميةابنتفريقإلىالسبكييلتفتولم

زيارةفيالسقام"شفاءبعنوانكتابًافكتب،إليهالرحالشدوبين!!

.الرواياتمنوالمكذوببالموضوعملأه"الأنامخير

الضعيفةرواياتهجميعوفندالهاديعبدابنالحافظعليهردوقد

فيه:قال(السبكيعلىالردفيالمنكي)الصارمبعنوانكتابفي

علىمشتملاًكتابًافوجدتهالكتابهذاعلىوقفتفإنيبعد"أما

الواهيةالآثاروتقوية،والموضوعةالضعيفةالأحاديثتصحيح

")1(.الثابتةالصحيحةالأحاديثتضعيفوعلى،والمكذوبة

ونقلهضعيفةكلها"قبريزار"منحديثطرقبأنالحافظوصرح

)2(.البابهذافيحديثيصحلمأنهخزيمةابنعن

تيميةابنردفيالسبكيمنهجية

بعنوانكتابًاوكتبتيميةابنتفريقإلىيلتفتلمالسبكيأنغير

بينالتفريقعنهفيهنقلأنهمع"الأنامخيرزيارةفيالسقام"شفاء

)1(

)2(

.91-18السبكيعلىالردفيالمنكيالصارم

.4225/الاعتدالوميزان6/258الميزانلسانأنظر



تيهيةابنالاللللاملثميختبرئةفل!السنيةالمقالاثه

.)1(الشرعيةوالزيارةالبدعيةالزيارة

بالموضوعملأهفقد،الكتابهذايكتبلمالسبكيليتويا

بفنعلاقتهمدىعنهذابكتابهفكشف،الرواياتمنوالمكذوب

وانحرافبتعصبالرواياتهذهعنبدورهالحبشيودافع.الحديث

)2(.بالغين

أنكرمنعلىالغارة"شنكتابهيسميأنالسبكياقترحوقد

خصمهيزدلمضعيفلأنهالغارةلشنيصلحلاسلاحهلكن"الزيارة

ظلمهوالزيارةأنكرخصمهأنزعمهأنعنفضلاوثباتًارسوخًاإلا

البكريعلى"الرداسمهكتابًاتيميةلابنأنعلمإذاسيمالاكبير

."البريةخيرقبرزيارةواستحباب

قائلاًالمذكورالسبكيكتابعلىالهاديعبدابنالحافظردوقد

علىمشتملاكتابًافوجدتهالكتابهذاعلىوقفتفإنيبعد"أما

الواهيةالآثاروتقوية،والموضوعةالضعيفةالأحاديثتصحيح

")3(.الثابتةالصحيحةالأحاديثتضعيفوعلى،والمكذوبة

التيالأحاديثتخريجمجرد:السبكيعلىالردفياليومويكفي

الهاديعبدابنكلامصدقعلىالمنصفليتعرّفكتابهفيحشاها

إنصافهوعدمتعصبهوعلى،الحديثعلمفيالسبكيضعفوعلى

.921السقامشفاء(1)

.913صالسنيةالمقالاتكتابهانظر)2(

.91-18السبكيعلىالردفيالمنكيالصارم)3(



كاتيهيةابنالاللماملثميختبرئةفل!السنيةالمقالات

فيتوسعغيرمنالأحاديثهذهمنبعضالنذكر،تيميةلابن

تخريجها:

")1(.شفاعتيلهوجبتقبريزار"من-

نأاللّهعلىحقًاكانزيارتيإلاحاجةيعملهلازائرًاجاءنيمن"-

شفيعًا")2(.لهأكون

عذر")3(.لهفليسيزرنيلمثمسعةلهأمتيمنأحدمن"ما-

")4(.جفانيفقدقبرييزرلم"من-

(.")ْحياتيفيزارنيفكأنماوفاتيبعدقبريفزارحجمن"-

942(صالمطالب)أسنىفيالحوتدرويشبنمحمدالشيخقال

."بالكذبرميالقارىءحفصوفيهالبيهقي"رواه

بنمحمدالشيخقال")6(.جفانيفقديزرنيولمالبيتحج"من-

".يصح"لا467(صالمطالب)أسنىفيالحوتدرويش

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المصنوعةاللَاليء1127الغليل)إرواءوالألبانيالشوطيضعفه2السقامشفاء

.)2/912

2/267.التلخيصفيحجرابنالحافظضعفه16السقامشفاء

.915"الحديثعن"دفاعكتابهفيالألبانيضعفه37السقامشفاء

.2/217الموضوعاتفيالجوزيابنذكره93السقامشفاء

المصابيحومشكاة47الضعيفةوسلسلة1128الإرواءانظرضعيف02السقامشفاء

.2756

فيالجوزيابن"ذكرهالإحياء:تخريجفيالعراقيالحافظقال93السقامشفاء

.1258/الإحياء"الموضوعات



تي!يةابنالاللللامشيمتبرئةفل!السنيةالهقالات226

عنهصحالذيوهوهذالمج!لمجهالرسوليقولأنيمكنكيفوتعجب

حيثتبلغنيصلاتكمفإنعليوصلواعيدًاقبريتجعلوا"لا:قالأنه

إليهالرحالبشديأمرثموثنًاقبرهيجعللاأنربهيسألوكيف".كنتم

بالمجافاة؟!ويصفهذلكيفعللامنيوبخبل

وشهيدًا")1(.شفيعًالهكنتالمدينةالىزارني"من

")2(.القيامةيومجواريفيكانمتعمدًازارني"من

محمدالشيخقال")3(.حيوأنازارنيفكأنماموتيبعدزارني"من

وفيالدارقطني"رواه435(صالمطالب)أسنىفيالحوتدرويشبن

فاعتبرواالمعتبرينالأحباشمشايخمناعتراففهذا".مجهولسنده

الأبصار.أولييا

مساجدالقبوراتخاذعلىتحثالتيالضعيفةالرواياتفهذه

مساجدالقبوراتخاذعنالناهيةالصحيحةالرواياتمعتتعارض

.ذلك"عنأنهاكمفإنيمساجدالقبورتتخذوا"لاكحديث

للسقامشفاءًتكونحتىصحيحًاالأحاديثهذهمنشيءوليس

وإنما،للسقامشفاءًتكونفكيفجداوضعيفموضوعبينهيوإنما

البراهينصحاحعلىردهفيالسبكيرأسمالهونفسهالسقمهذاكان

)1(

)2(

)3(

1/53.الاعتدالميزانوانظر2/267التلخيصفيالحافظضعفه36السقامشفاء

)1689(.رقمترجمةالاعتدلميزانفيالذهبينقده31السقامشفاء

."213/الموضوعةالأحاديثفيالسيوطيذكره



ءتي!يةابنالاسلامشي!تبرئةفل!السنيةالمقالات

صريحواحدبحديثولامناقضتهيستطعولم،تيميةابنبهااحتجالتي

يوجد.لالأنه،صحيح



تيميةابنالاسلاملثمي!تبرئةفيالسنيةالمقالاتء

الطلاقومسألةتيميةابن

طلاقمسألةفيالأئمةإجماعبمخالفةتيميةلابناتهامهوأما

أولا:فنسأل.اليمينوطلاقالثلاث

للدين؟مخالفةتكونللأئمةمخالفةكلهل

يفعلهكانلمامخالفًاالمسألةهذهفيتيميةابنتفُردُكانوهل

ع!يه؟النبي

إجماعهم؟خالفأمالأئمةبعضَمخالفًاكانوهل

ابنوصفهمنيجتهدأنضيرفلاالإجتهادمسائلمنكانتإن

وبحروقتهومجتهدالاسلاموشيخوالعلامةبالحافظوالسيوطيحجر

وأ)حقودإلاذلكيقولفلاللإجماعمخالفًايكونأنأما.عصره

.()واهمأو(جاهل

لزومبأنجزمحينالتينابنمن"ويتعجبحجرابنالحافظقال

ترى")1(.كماالاختلافثبوتمع،فيهاختلافلاالثلاث

طالقأنت:لامرأتهقالفيمنالعلماءاختلفوقد"النوويوقال

منالعلمَاءوجماهيروأحمدحنيفةوأبوومالكالشافعيفقالثلاثًا،

الظاهر:أهلوبعضطاووسوقال،الثلاثيقع:والخلفالسلف

9/363.الباريفتح)1(



تيهيةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةال!قالات
كا

بنومحمدأرطأةبنالحجاجعنروايةوهو،واحدةإلابذلكيقعلا

ابنقولوهو،شيءبهلايقعأنهأرطأةبنالحجاجعنوالمشهور،إسحاق

.(1")قسحاإبنمحمدعنورواية،تلمقا

العوّامبنوالزبيرعباسكابنالصحابةمنجماعةقولوهو:قلت

)كتابفيمغيثوابنوضاحابنحكاهكماعوفبنالرحمنوعبد

ابنالتابعينومنمسعود،وابنطالبأبيبنعليبهوأفتى()2(الوثائق

ديناربنوعمرووطاووسكعطاءوالفقهاءالتابعينمنوجماعةالمسيب

مخلدبنبقيبنوكأحمد،المعانيروحتفسيرفيالألوسيذكركما

طلاقالثلاثطلاقإنقالوا)3(الشافعياللّههبةبنالقاسمبنومحمد

")4(.مردودةبدعةوكلبدعي

الشيخأبرزهموالمفتينالعلماءمنالمتأخرينمنبهوأفتى

الديارومفتيالأزهرالجامعشيخالمصريالحنفيسليمعبدالمجيد

خاتمة"وكانتالفقيقالشديدًا.بحثًاالمسألةبحثوقد.المصرية

وعدماضطرابهامنيقاللمَاالأحاديثطرحنالوأننا:رأيهومحطبحثه

بعدفيهلاشكفمما!وعَضَتَانألظَنَقُ)القرآنيالنصمعنايبقى:بيانها

أحمدوالشيخ.(")ْواحدةإلالايقعواحدبلفظالثلاثالطلاقأنذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)1472(.رقمحديث01325/مسلمشرح

9/363.الباريفتح

.13132/والنهايةالبداية.بذلكالمفتينجملةمنكثيرابنذكره

3/38.الموقجنإعلام

2.006/تيميةابنللمجدالمنتقىعلىالفقيحاشية



تيهيآابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالهقالاتكا

مرةكانإذاإلاالطلاقبوقوعنحكمفلاهذاوعلى"قالالذيشلتوت

إفضاءولاطلاقفيهيقعلمطهرفي،للتفريقمقصودًامنجزًاوكانمرة

الثلاثبوقوعنحكملاوبهذا.مسئوليتهفيهاتكملبحالةالزوجوكان

ثلاثًا")1(.طالقأنت:قالإذاواحدةدفعة

:قالمنواللزومبالتحريمالقائليق"ومنحجرابنالحافظوقال

اسحاقبنمحمدقولوهو،واحدةوقعتمجموعةثلاثًاأطلقإذا

عنعكرمةعنالحصينبنداودعنرواهبماواحتج،المغازيصاحب

طلاقهاعلىفحزنثلاثًاامرأتهيزيدعبدبنركانةطلّق:قالعباسابن

:فقالثلاثًا،طلقتها:قالطلقتها؟))كيفغ!ييهالنبيفسألهشديدًاحزنًا

نإفارتجعهاواحدةتلكفإنما:قال،نعم:قالواحد؟مجلسفي

4)2(
."سئمت

الذيالتأويليمبللاالمسألةفينصالحديثوهذا"الحافظقال

".الأخرىالرواياتمنغيرهفي

)1(

)2(

.بيروت-القاهرة.الروقدار:ط031صشلتوتللشيخالفتاوى

الاسناد)هذا:الالبانيوقالحجة"بهتقوملاالاسناد"هذا:وقالالبيهقيرواه

اختلافوذكرناآخر،متنفيالترمذيوحسنهوالذهبيوالحاكمأحمدالامامصححه

إسنادلكانذلكولولا،عكرمةغيرفيحجةوأنهالحصينبنداودفيالعلماء

لبعضبمتابعتهاوالاستشهادبحديثهالاعتبارمنيمنعلاذلكولكنقويَالذاتهالحديث

وكلام،عكرمةعنالطريقينبمجموعحسنَاالحديثيكوناْنمناْقلفلا،رافعبني

يعلىوأبوأحمدإاْخرجه:قالفإنهأيضَا،صحتهيرجحبأنهيشعرالفتحفيحجرابن

ماالمذكورإسحاقابنحديثويقوي...إسحاقبنمحمدطريقمنوصححه

144(.7/الغليلإرواء9362/الباري)فتحمسلمأخرجه



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات
كا

آدلّه"ركانةاستحلف!ي!النبيأنوفيهاداودأبيروايةوأما

عليففيها"واحدةإلاأردتماوالله:ركانةفة،ل؟واحدةإلاأردتما

سعيد:بنوالزبيرضعيف:اللّهعبدوابنهاصجهولوهوركانةبنيزيدبن

(البخاري)أيمحمدوسألت"1177()رقمالترمذيقال.ضعيف

"ضعّفوه"المنذريالحافظوقال"اضطرابفيه:فقالالحديثهذاعن

)1(.الحديثهذاطرق213()3/التلصبصفيالحافظوأعل

أرادواوإنما،بهالعملالحديثهذابروايتهمأرادواماوهؤلاء

الثلاثةيعتبروننعهدهمفلاوإلابه،مسلمحددثوضربالتشغيب

ومنجد،هزلهالطلاقإنثم.واحدةونوىثلاثةطلقلمنواحدًا

يلزمهأنثلاثةيعتبرهامنعلىوجبواحدةبهـ!ونوىبالثلاثةتلفظ

منهيقبلونلاعدمهونوىبالطلاؤاتلفظمنأنكما.بهعقوبةبالثلاثة

به.تلفظبمايلزمونهوإنماالنية

!راللّهرسولعهدعلىالطلاقكان"عنهاللهرضيعباسابنقال

بنعمرفقال،واحدةالثلاثطلاؤاعمرخلافةمنوسنتينبكروأبي

فلو،أناةفيهلهمكانتقدأمرفياستعجلواؤدالناسإنّ:الخطاب

قالالصهباءأباأنلمسلمروايةوفي"عليهمفأمض،5.عليهمأمضيناه

!رالنبيعهدعلىواحدةتُجعَلُالثلاثكانتأن!ساأتعلم:عباسلابن

كان)قدنعم:عباسابنفقالعمر؟إمارةمنوثلاثًابكروأبي

.7931/الغليلارواءانظر)1(



ء
(")1(.ذلك

تي!يةابنالاللللامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات

بينما،الموضوععلىالموقوفعمرفعلهناقدمواكيففانظر

"المسجدللمتطيبةقاللماهريرةأبيموقوفعلىالمرفوعقدموا

اللهرسولفعلعلىالصحابيفعليقدمونفتارةالجبار".أمةياتريدين

يعكسونها!وتارة!!يم

ع!يمالنبيعنيثبتولم"الحديثينهذينذكربعدتيميةابنقال

أنهوإما.مرجوحبل،ضعيفأنهإمايخالفهامابلالسنةهذهخلاف

عهدعلىطلقأحدًانعرف"ولاوقالذلك"خلافعلىيدللاصحيح

رويولابالثلاث!النبيفألزمهواحدةبكلمةثلاثًاامرأتهع!هالنبي

عليهاالمعتمدالكتبأهلولانقل،حسنولاصحيححديثذلكفي

علماءباتفاقضعيفةكلهاأحاديثذلكفيرويتبلشيئًا.ذلكفي

")2(.موضوعهبل،الحديث

الاجماعالفتوىبهذهخالفتيميةابنأنزعممنقوليبطلوبهذا

ذلك.علىالصحابةبينينعقدلمالاجماعفإن.والسلفَالخلفَمن

كذلك.ليستبينماعليهامجمعأنهاالناسيظنالتيالمسائلأكثروما

أنهالنابلسيالغنيعبدادّعاءبشدةالالوسيالعلأمةاستنكروقد

"كيفالواحدالمجلسفيبالثلاثالمطلقةعنفسأله!والنبيرأى

.()1472رقممسلمرواه()1

.13و12صوانظر3371/الفتاوىمجموع)2(



هتيميةابنالاسلاملثمينمتبرئةفل!السنيةالمقالات

لمجوعنهالثابتأنمعثلاثًا")1(!"تقع:فقالائمه؟ارسولياعندكحكمه

حسمفيالصوفيةعادةعلىجريًاوهذا.ذلكعكسالأحاديثمن

تحريمهثبتمافيهايحلّونومناماتبكشوفاتعليهاالمتنازعالمسائل

اليقظة.في

236.الأحمدَيْن4محاكهفيالعينينجلاء)1(



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالات234

الحديثهذامنالحبشيموقف

عدة:بهالعمللإبطالوأقترح)1(الحديثهذاالحبشينقضوقد

:تمقترحا

بعديمنعهماأدريولست.بظاهرهالعمليجوزلابأنهيقالأنا-

به"!العمليجوز"لايقولأنهذا

بخلافهالعملعلىالصحابةبإجماعالحديثمعارضةيمكنأنه2-

وإن.وأفعالهلمج!النبيقولعلىالإجماعْلمدَّموكأنع!يمالنبيموتبعد

علىالصحابةإجماعوتجاهلتمالأعمىبحديثتمسكتمفلماذاكذلككان

عمرتوسلفقد.بالعباسمكانهوالتوسللمجي!بالرسولالتوسلترك

فلماذا،عليهمنهمأحدينكرولمجميعًاالصحابةمرأىعلىبالعباس

.!؟الأعمىلحديثالاجماعبنسخوتحكمونبالموتىالتوسلتتركونلا

فقد.ينعقدلمالطلاقمسألةفيالمزعومالإجماعهذاوأنوكيف

الرحمنوعبدالعوامبنوالزبيرعباسكابنالصحابةمنجماعةعمل

بنعليبهوأفتىوضّاحابنحكاهكماالنبويةالفتوىبمقتضىعوفابن

التابعينمنوجماعةالمسيبابنالتابعينومنمسعود،وابنطالبابي

معتمدوهو.المعانيروحتفسيرفيالألوسيذكركماوالفقهاء

الاسلامية.البلادأكثرفيالشرعيةالمحاكم

.5556-تيميةابنضلالاتكففيالسنيةالمقالات)1(



كاتيميةابنالاسلامشيختبرئةفيمالسنيةالهقالات

الشذوذفإنتلبيسوهذا.بالشذوذضعيفالحديثإنيقالأن3-

مسلمروايةأما،والدارقطنيوالنسائيداودأبيعندكما()عارمروايةفي

.بها(يدخلأن)قبلزيادةتتضمنلمولذا.شاذةفليستوالبيهقي

1(واحدًالثلاثطلاقالطلاق)كانمعنىبانمؤؤلالحديثإنيقال4-أن

فييستعملونهاالناسصارثمللتاكيدالواحدللطلاقتستعملكانتالبتةأن

قصدهم.موجبعلىالحكمعمرعليهمفاجرىالثلاثبقصدعمرخلافة

بأعظمليستالمعتادةالتأويلاتهذهإنثم.مردودالتأويلوهذا

كتابولاهدىولاعلمبغيراللهعلىوقولهماللهلصفاتتأويلاتهممن

العملوقفرأىوقداستعجلوا()قدعمرقولُالتأويلَويبطل.منير

تعطيلهمثلوذلك،وتأديبهمالناستعزيروهوعندهراجحةلمصلحة

ذلك.علىلهالصحابةوإقرارالرمادةعندالسرقةحد

المُحكَمالحُكمُيُترَكأنكلههذامعيجوزاوهل:الألبانيقال

منعمرخلافةوأولبكرأبيخلافةفيالمسلمونعليهأجمعالذي

الذيحكمُهويُترَكباجتهادهفيؤخَذُ:فيهواجتهدلعمرَبدارأيأجل

بكر؟!وأبي!الثهلرسولتَبَعًاخلافتهأولبههوَحكَ!مَ

الىفرجوعًا،الإسلاميالفقهفيوقعماعجائبلمنهذاإناللهم

هذافيالطلاقحوادثكثرَتْوقدلاسيماالعلماء،أيهاالمُحكَمةالسنة

.لما)1(العائلاتمئاتبهتُصابُمستطيربِشرٍتُنذِرمدهشةكثرةالزمان

3.272/الضعيفةالأحاديثسلسلة)1(



تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاتكا

الطلاقتوسمحعلىالمترتبةالمفاسد

بابتوسيععلىترتبتالتيالمفاسدتيميةابنأوضحوقد

:فقال،الطلاق

،النكاحلأمرمفسرةوجدهاوالسنةالكتابنصوصتدبر"ومن

الفقهاء.منطائفةتشترطهمافيهيشترطلا

والتزويج.الإنكاحبلفظإلايكونألا:بعضهماشترطكما

بالعربية.يكونأن:بعضهمواشترط

هذاومع،شاهدينبحضرةإلايكونألا:واَخرونهؤلاءواشترط

تصححطائفة:طائفتينصارواثم.المهرنفيمعالنكاحصححوافقد

بمفسدليسوذلكالمهر،نفيإلالهمفسدلالأنهالشغار،نكاح

فاسدة.بعللٍوتعلل،تبطله:وطائفة.عندهم

)1(."المحللنكاح"صححواثم

لفظًايشترطوالمالذينالمدينةوأهلالحديثأهلقول"فكان

نكاحوأبطلوا،وإظهارهإعلانهمعشاهدينإشهادولا،النكاحفيمعينا

أشبه...المحللنكاحوأبطلواالمهر،نفيفيهنكاحوكلالشغار،

".الصحابةواَثاروالسنةبالكتاب

جبينفيعاروصمةصارالمستعاربالتي!فاعلهلمجي!النبيوصفالذيالتحليلوهذا)1(

الدين.أعداءتهكموموضعالاسلاميةالشريعة



كاتي!يةابنا!سلامشيختبرئةفيمالسنيةالمقالات

"بابوسّعواوالعراقيالحجازيالرأيأهلمنكثيرًاإن"ثم

هؤلاءوأوقع،بهالمحلوفوالطلاق،السكرانطلاقفأوقعوا"الطلاق

وجعلوا،بهحلففيمافيهالمشكوكطلاقوهؤلاء،المكرهطلاق

بهاووسّعوا،أخرىأمورإلىالثلاثمنمحسوبًاطلاقًاالبائنةالفُرقة

وسّعوالماثم.الحلالالنكاحوضيّقوا،الحلاليحرّمالذيالطلاق

وهؤلاءزوجها،الىالمرأةعودفييوسّعونهؤلاءصارالطلاق

فيوهؤلاءوأغلالاَصارٍفيهؤلاءفكان.ردهاالىعندهملاسبيل

."واحتيالخداع

عنأغنىالثهأنلهتبينالصحابةواَثاروالسنةالكتابتأمل"ومن

بالمعروففيهاأمرالتيالسمحةبالحنيفيةمحمدًابعثاللّهوأنهذا،

.")1(الخبائثوحرمّالطميباتوأحلّ،المنكرعنونهى

الأيمانمنأنظنوالماعلمائنابعضولكنأيضا:وقال

هذافيشرعناأنفظنوا.التزمهمايلزمهبل،منهلصاحبهمخرجلاما

فيإما:الأيْمَانفيالاحتيالإلىاحتاجوا:إسرائيلبنيكشرعالموضع

النكاحبجعلوإما،الطلاقبدوروإما،اليمينبخلعوإما،اليمينلفظ

.الطلاقفلايقعفاسدًا

بماالعلملعدموذلك""التحليلفيدخلواكلههذاعنغُلِبواوإن

وضعوما،السمحةالحنيفيةمنالموضعهذافيلمجييهمحمدًابهاللّهبعث

أُصِحيبُعَذَابِىَإليذقَالَإِثاهُذنَآ!و:تعالىقالكما.والأغلالالاَصاربهاللّه

.32:133134-الفتاوىمجموع)1(



تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةال!قالاتكا

يَلُؤْلؤُتَيَنقُونَلِفَذِينَفَسَأَتحتُبُهَاشَتىغصوَسِعَتوَرَخمَتِىأَشَآمَنبِهِء

اَلَذِىألْأُثاَلنًبئَاَلرَّسُولَيَئبَعُوتَالَذِينَصة*لىيُؤْمِنُونَئايئنَاهُتموَالَذِينَاَلزَ!ؤةَ

عَنِوَيَتهَحهُمْلاَ!غَرُوفِيَآمُرُهُملانجيلِوَاَاَلئؤرَلةِفِىعَندَهُئممَكنوًبايَجِدُونَه

إضرَهُتمعَنْهُخوَيَضمَعُتخَنتثَاَعَلَيهِوُوَيُحَرِّمُألظئبَ!لَهُصُوَمُجِلُألْنُ!وِ

(1عَلئهِر!)كاَتاَلَتِىلأغلَلوَاَ

أحدثوما.الأمرنفسفيالحقهولأمتهالنبيشرعهماوصار

الذينكانوإن،شرعهمعقبلهمنشرعبمنزلةيكونأن:غايتهغيره

علىمأجورونوهم.مبروروعملمشكورسعيلهمباجتهادهمقالوه

عليه.مثابونذلك

التيالطريقةتلكعلىوالسنةالكتابعليهدلماأذاعواولهذا

وتشتيتوالفرقةالقطيعهمن:ورسولهاللهيبغضهمالزوممنتتضمن

بينالتفريقمنوالسحرةالشيطانيحبهوماالديار،وتخريب،الشمل

عاقل.لكلالفسادمنفيهايظهروما،الزوجين

الاَصالفيويدخلوا،العظيمالشرهذايلتزمواأنإماثم

ثلاثة:فالطرق.الإحتيالأهلمنكراتفييدخلواأنوإما.والأغلال

طريقةوهي،والسنةللكتابالموافقةالمحضةالشرعيةالطريقةإما

.بإحسانوتابعيهم،الأولينالسابقينأفاضل

."لأغلالوا"الاَصارطريقةوإما

.-157ا56:الآيتان،الأعرافسورة(1)



كاتي!يةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات

."لاحتيالواالمكر"طريقةماوإ

التيالمرأةإرجاعبقصدويتم)التجحيش(التحايلصورومن

الوسطاءأحديرضىشكليصوريزواجطريقعنإليهزوجهاطلقها

استعارتهبجوازالسوءمشايخبعضويفتيمستعارًاتيسًايكونأنلنفسه

بالتيسأخبركم))ألا:ءلمججمّاللّهرسولقال.)1(حاشيتهفيالباجوريمنهم

له")2(والمحَفَلالمحلِّلُ"هو:قال.اللّهيارسولبلىقالواالمستعار؟

الشيعة.متعةالىرجوعوهو

وأنالخلقعلىيوسعواأنوأتباعهبالحبشيالأولىوكان

التجحيشالىاضطرهمممالمجي!النبيفعلهماالناسعلىلايحرموا

المستعارالتيسوبينالأولمنالمطلقةبينفيهشرعيةعلاقةلاالذي

حرافا.الحلالتقلبولامباحًاالمحرمتجعللاالحيلةفإن

وانمامشروعغيرالأولالزوجالىورجوعزنىعلاقةهيوإنما

قالكماالحقيقةفيغيرهزوخاتنكحولم،منهبانتزنىلأنهاهو

.غيرهبتيسٍزنتوإنما!غَثر؟زَؤطتَبهِحَبَغدصَئَئمِنلَإُفَلَاتَحلُ):تعالى

.1154/قاسمابنعلىالباجوريحاشية)1(

الذهبيووافقهوصححه2/991والحاكم7/802والبيهقي)3691(ماجةابن)2(

.بشواهدهحسنوالحديث



تيميةابنالاسلاملثميختبرئةفل!السنيةالمقالاته

الشريعةتطبيقحول

صارالمستعاربالتيسفاعلهع!ي!النبيوصفالذيالتحليلهذاإن

الدين.أعداءتهكموموضعالاسلاميةالشريعةجبينفيعاروصمة

يطالبونالتيالاسلاميةالشريعةتطبيقلناأتيحلوماذانسألولهذا

والتقليدالمذاهببينوالتلفيقالشرعيةالحِيَلمنهائلكمّوعندنابها

الأعمى.

مُطالَبونالشريعةأحكامقواعدبتطبيقالمطالبوننحنأننايبدو

كتبمنالشرعيةالحيلوشطبالتعصبوعَدمالعقلوانفتاحبالمرونة

المشوهالتطبيقمنلناخيرالشريعةتطبيقمنحرماننافإنوإلا،الفقه

ربمابل.الالهيةالارادةمعيتطابقلاوالذي،الاَخرينأمامللشريعة

وروغاننا.فكرنافسادعلىاللّهمنعقوبةمنهحرمانناكان

فيإيراندخولفيالسببكانبالمتعةالشبيهالتحليلهذاإن

غاضب،وهوثلائازوجتهبندهخداالمغوليالملكطلقحين.التشيع

فدله،ذلكعنالملكفاستنكفمستعار،تيسعنلهيبحثبأنفأفتوه

باطل،أوقعهالذيالطلاقبأنفأفتاهالحليمطهرابنعلىالشيعةبعض

حلاعندهلمسألتهلوجدتيميةابنالىاهتدىأنهولو.الملكفتشيع

المذهبفييدخلواأنالبشرملايينعلىولوفر،شيعيغيرسنئانبويًا

.الجهابذةالعلماءاَلافتشيعهاقبلفارسخرّجتأنبعدالشيعي

الشاعر:قال



تيميةابنالاسلامشيختبرئآفيالسنيةالمقالات

لموقعيهالطلاقفيقلألا

غلوًاديانتكمفيغلوتم

وأنئمتيسيرًااللّهأراد

كروببأمتكمحفتوقد

ه

وجوبلهليسالشرعفيبما

الرحيبالشرعبهيضيق

ضروبعندكمالتعسيرمن

الذنوب-لهملا-فيهنلكم



ه
تيميةابنالال!ملامشيختبرئةفيالسنيةالمقالات

اليمين؟!قيقعهل

الحلفبأنالاسلاملشيخفتوىالثلاثطلاقبموضوعويلتحق

أهلبينخلافمحلأيضًاوهي،اليمينكفارةفيهيمينبالطلاق

كطاووسبالطلاقبالحلفالطلاقلايوقعمنالعلمأهلمنفإن.العلم

.حزموابنوداودالشافعيشيخعيينةابنوسفيان

أنتلزوجتهقاللو:حنيفةأبو"قال:ميزانهفيالشعرانيوقال

ولمالتحريمنوىوإنطلاقًا،كانبذلكالطلاقنوىفإن،حرامعليّ

")1(.يمينفهو:نيةلهيكنلمأوالطلاقينَوِ

وإنماالطلاقبهيقصدلاكانإذابالطلاقالحالفأنوحجتهم

))إنماع!يم:النبيلقوليقع،لافإنهالمنعأوبالحثتعليقهقصد

يمينًايسمىهذامثلوأن.نوى"ماامرىءلكلوإنمابالنياتالأعمال

عموموفيالبيعةأيْمانفيدخلولذاالفقهاء،عُرفوفياللغةفي

وفي"صاحبكبهيصدقكماعلى"يمينكحديثعموموفياليمين

".البيعفيوالحلف"إياكمحديثعموم

لَكؤُلحةَأدلَّهُمًدْفَرَضَ):تعالىقولهعمومفيدخل:يمينًاكانوإذا

بِمَاعَقَّدضمُيُؤَاضِذُ-وَلَبهِنفِى-أَيْئَنِكُغبِاَئَلغوِاَدئَهُيُؤَاضِذُكُمُلَا)!وقولهأَتفَنِكُئم

.الكفّارةفيها!فتجب!سَبهِينَعَشًرةِإِظحَامفَكَقَرَتُصاَلأَيمَنَ

4/338.الأربعةالمذاهبعلىالفقه)1474(مسلمعلىالنووي)1(



تيميةابنالاسلاملثميختبرئةفل!السنيةال!قالات
ه

قصةبدليلالمنعأوالحثلقصدالمعلقالطلاققياسوكذلك

زوجته،منرافعأبالَتطلقنَّمغلظةأيْمانًاحلفتالتيالعجماءبنتليلى

أفتوهاوكلهم،ذلكعنوسألهموغيرهماوحفصةعمرابنالرجلُفأتى

امرأته.وبينالرجلبينوتخلييمينهاعنتكفّربأن

قبلأحديقللمأنهزعممنقول)1(الحبشييتلقففكيف

يظنأنهأمعندهمعتبرًاإمامًاحنيفةأبوأليس؟اليمينبكفارةتيميةابن

؟!الناسعامةعلىتمويههيفضحلنأحدًاأن

74.75-السنيةالمقالات)1(



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاته

يقع؟هلالحائضطوق

جامعَطهرفيالطلاقوكذلكلايقعالحائضطلاقأنقولهوأما

عن!مالنبيعمرفسأل،حائضوهيزوجتهعمرابنطلقفقدفيه

تطهرثمتحيضثمتطهرحتىليتركهاثمفليراجعها"مُرْهُ:لهفقالذلك

يمس")1(.أنقبلطلّقشاءوإنبعدُأمسكشاءإنثم

بدعةكلوأنبدعةأنهالطلاقهذااعتباربعدمقالمنبنىوقد-

يرهالم!رالنبيأنالروايةفيصحولذلكصاحبها،علىمردودة

نأمعالإشكالحدثوبسببهكثيراضطرابالرواياتوفيشيئًا.

ترجيحإلىانتهىالرواياتتلكلمجموعطويلةمتابعةوبعدالألباني

عمر)2(.لابنواحدةبطلقةجم!مالنبياعتداد

المبنيالصحيحالقولمعدائمًاالميلفيالسنةأهلطريقةوهذه

وسنةاللهلكتابالحمدودتهدائمًاالانتصارلأن.الصحيحةالأدلةعلى

إليناأحبالحقلكنحبيبناالقيموابنحبيبناتيميةفابن!.رسوله

أننا:إياهعلّماناومما:السنةأهلبمنهجالعلمعنهماتلقينافقد.منهما

علمبنادارحيثنديرهماولادارا،حيثماوالسنةالكتابمعندور

أرسطو.وقوانينالكلام

عليه.)1(متفق

.831-7/421لغليلاءاروإ(2)



هتيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالهقالات

عليها،كفارةولابالبيتالطوافلهايجوزالحائضأن:وقوله

فيالحنفيالمرشديقالكما.يعلمونكانوالوحنيفةأبيقولهذافإن

.طهارةفيهيُشترطلاالطوافأناللهرحمهحنيفةأبيوعند:فتاويه

يشترطلاالطوافإن:حنيفةأبووقال"-:الميزانفيالشعرانيوقال

أحمدوالشيخالبازريأفتىوقدالحاجمعوتدخلفتطوف،طهارةفيه

منظومته.فيبذلكالشافعيالطيبي

العظيمالحقشمسقالفقدعباسابنعنالأخرىالروايةوأما

يبقفلم.الأولىفتواهتناقضهذهعباسابن"ففتوى:أبادي

بروايةالاعتباربأن"وأجيبالحافظقال")1(روايتهعلىالاعتمادإلا

")2(.النسياناحت!،لمنرأيهيطرقلمابرأيهلاالراوي

)1(

)2(

.6027/المعبودعون

9.362/الباريفتح



تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالات246

؟!الدينعلىالحبشييغارهل

؟((المقلدونأيهاعندكمهؤلاءحكم))ما

بمبدأعملاً"فإنه:يليبماتيميةابنضدالأحباشمنشوراتتبدأ

وعملا..الدينفيالمفسدينببيانالمسلمينإلىنتوجهفإنناالنصيحة

عَنِوَتَئهَؤتَلهاَلمحغرُوفِونَتَآصٌفاسِأُخرِجَتأمَّهٍخَئرَكُتُغ!:تعالىبقوله

حقفيالمبدأهذايلتزموالملماذافنسألالأمركانوإذااَلْمرِ!((

تلميذهفيهطعنالذيالغزاليحامدكأبيكتبهومنمنهالعلماءحذرمن

؟!وغيرهمالصلاحوابنالمنيروابنالعربيابنبكرأبو

ألغيرة؟غيرهدونتيميةابنإلىالقدحسهامالحبشييوجهلماذا

يسكتفلماذاالدافعهيالدينعلىالغيرةكانتإن؟الدينعلىمنه

الدينعلومإحياءفينراهمثلماالدينلصريحالاَخرينمخالفاتعن

السنيةالرموزتشويهتقتضيالخطةأنأم؟الشطحأهلكتبمنوغيره

وسيدالقيموابنتيميةكابنالإسلاميةالصحوةبهديهاتهتديالتي

الشاعر:فيهيقولالذيوالجورالتحيزإنهقطب؟!

رصاصُد4ْترضلمالذيذهبُكماذهبٌأحببتهمنفرصاص

؟!الشريعةعلىالغيارىعندهؤلاءحكمما

فيمستنًا.فرعونبإيمانالقولإلىالدوانيالجلالذهبفقد



هتي!يةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالهقالات

)1(.عربيابنسلفهبسنةذلك

هذاالحبشيعنهوحكىمحك!يمّالنبينوربأزليةيقولالهيتميوكان

للحديثمخالفالتأويل"وهذاقالأنعلىيزدلمأنهغيرالاعتقاد)2(

الله.معشيءبقدمبالقوليلزمهولم."الصحيح

محمدًاإن:يقولمنقولالكفر"منبأنهصرحواالأحباشأنمع

بشرأَنَأإِنَمَآ)قُلقالاللّهلأنللقراَنتكذيبذلكلأننورمنخُلق

الهيتمي؟بكفرالأحباشيحكمفهلفِثلُ!!)3(.

حياتهفيرسولامحك!يمّاللّهرسولكان:يقولفوركابنبكرأبووكان

تعالى.اللّهعندالجنةفيهووليسوتلاشىبطلقدروحهوأن،فقط

الوليدأبوذكره)4(.بالسمقتلهإلىسبكتكينابنمحموددفعمما

(.حزم)ْوابنالباجي

هوليسمحك!يمّاللّهرسولإن:قالواأنهمالأشعريةعنحزمابنونقل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ولأن،الأشعريالكسبحسباللّهإلاالحقيقةعلىفاعللاأنهاعتقادهمذلكوسبب

عن)الفناءوالشهود()وحدةيسمونهاالتيالوجودبوحدةالصوفيةعندصرحفرعون

أنافرعونبقولشبيهاللهإلاالجبةفيماالكعبةاْنااللهأناالصوفيقولفإنالسوى(

.غيريإلهمنلكمعلمتوماالأعلىربكم

.132مجلدة:ط54البيانصريح917القويمالدليل

.34/25و25(34/الهدىمنار

فيالفصل6/83النبلاءاعلامسير1/482الأعيانوفيات4/024الزاهرةالنجوم

حزمابندعاوقد.محققة4/132السبكيطبقات1/88حزملابنوالنحلالملل

.فوركابنلقتلهبخيرللسلطان

.17216/وأقرهالنبلاءأعلامسير



تيييةابنالاسلامشيختبرئةفيمالسنيةالمتالاتكا

هومنهمالقولهذاأنوأوضحاللّه"رسولكانولكنهاللّهرسولاليوم

:الدرةكتابهفيوقال.العلافالهذيلأبيلقولوتقليدصريحكفر

العلافالهذيلأبوإلاالإسلامإلىينتميممنأحدالقولبهذاقال"وما

ذلكعلىاتبعهثمالإسلامعنلهالمُخرِجةشُنعِهِإحدىوهيالمعتزلي

")1(.الأشعريإلىالمنتميةالطائفة

المذهبعندالفاسدالأصلفوركابنمنالمقولةهذهوسبب

للحيصفةوالرسالةالنبوةوأن،زمانينيبقىلاالعرضأنالأشعري

بهاقائمةبالحياةمشروطةتبقىالأعراضوهذه،أعراضالحيوصفات

انتفاءبعدفالتزموا؟موتهبعدنبيًارسولايكونفكيفبزوالها،تزول

ببدعةهذهبدعتهمرقعواثموزوالها،رسالتهانتفاء!رالنبيحياة

زالتلاوبهذا"دنيوية"حياةقبرةفيحيجم!يمالرسولأنوهيأخرى

لقولضلمن-القولهذاأي-فيهوقع"وإنما:حزمابنقال.رسالته

")2(.وقتينيبقىلاعرضالروحأنوهوفاسد

ملكيبلغهلا"مقامًاللائفةبأن)3(كتابهفييقولالخمينيهووها

الأمةعلماءتكفيرالهيتميحجرابننقلوقد".مرسلنبيولامقرب

الأنبياء")4(.منأفضل"الأئمةيقوللمن

)1(

)2(

)3(

)4(

-402اعتقادهيجبفيماوالدرة76و1/88حرملابنوالنحلالمللفيالفصل

أيضَا.له502

.402اعتقادهيجبفيماالدرة

.52الاسلاميةالحكومة

75.الاسلامبقواطعالاعلام
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!3

القشيريانحرافاتعنالسكوت

4

الرسالةصاحب(هوازنبنالكريم)عبدالقشيريهووهذا

المزابليكنساللهأن:وفيهاالدقاقعنخبيثةمقولهيرويالقشيرية)1(

!!أشاعرةياالمزابلاللّهيكنسفهل")2(الصوفيةبأرواح

"لو:قالحتىالجوينيعلىالثناءفيأفرطفقدالغلوأهلمنوهو

إظهارعنبكلامهلاستغنىالنبوةاليومالحرمينإمامادعى

النبيعلىيشترطالأشعريالمذهبأنأخيتنسولا")3(.المعجزة

بينمن-غنيالجوينيلكن.نبوتهلصحةكشرطوحدهاالمعجزة

.الشرطهذاعن-الأنبياء

الجنةاللهتسأللاأن:بالئهالرضامقامحقيقةأنالقشيريويروي

النار)4(.منبهتستعيذولا

بلى:قال؟رحمناللهأنتعلمألا:سئلأنهالشبليعنوينقل

يعقوبأبيوعن()ْيرحمنيانسألتهمارحمنأنهعرفتُمنذولكن

حوائجهوينسىاللّهمنحظهالعبدينسىأنالمحبةحقيقةأنالسوسي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ابليس)تلبيسبثيءليستخليطباْنهاووصفهاالقشيريرسالةالجوزيابننقدوقد

165(.ص

.128القشيريةالرسالة

محققة.5174/السبكيطبقات

.09القشيريةالرسالة

.001الفشيريةالرسالة
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")2(.حاجةاللهإلىلهيكونلاالذي:بأنهالصوفيوعرّف.)1(إليه

عليئتُعرضسنةثلاثين"منذ:قولهالدينوريممشادعنونقل

تعالىاللهعرفت"منذ:قولهحفصأبيوعن)3(طرفيأعرتُهافماالجنةُ

")4(.باطلولاحققلبيدخلما

علىالمحبوبصفات"دخول:فقال()ْالمحبةعنالجنيدوسئل

المُحبّ")6(.صفاتمنالبدل

المحبفإنالمباينةانتفاءتوجبالمحبةحقيقةأنالقشيريوذكر

تفضيلعلىالغزاليبهااستدلخبيثةقصةوذكر)7(محبوبهمعأبدًا

"من:الحلاجوعن)8(القرآنتلاوةعلىالصوفيةوالأغانيالتواشيح

هذامثلومن:قلت)9(.وكيفلِمَعنهسقطالتوحيدحقيقةعرف

.الأولياءعنالتكاليفبسقوطالقولالصوفيةأخذالنص

هذهزنادقةأعظممنوهوالحلاجبحكميحتجالقشيريهوفها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

لةلرساا

لةلرساا

لةسالرا

لةلرساا

ابنقال

وطائفة

ثورأبي

الرسالة

الرسالة

الرسالة

الرسالة

.145القشيرية

.12هالقشيريةَ

.913القشيرية

141.القشيرية

هووالزندقةبالكفرعليهوشهدواعلمهمعالجنيدأُخذِمرةمنوكم:الجوزي

مذهبعلىبالفقهيتسترالجنيدوكان.عطاء.بنوأحمدالخرازسعيدكأبي

173(.و017ابليس)تلبيس

.145القشيرية

.148القشيرية

.561القشيرية

.6القشيرية
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.وفرعونإبليس:اثنانإلاحقيقةاللهيعرفلمأنهيدعيالذيالأمة

فلماذا،ويعظمهبكلامهال!حبشييحتجالذينالصوفيةأحدوالقشيري

حتىللأشاعرةالتعصبفيمبالغمثلهأشعريألأنه؟انحرافاتهمنيحذّرلا

وتسبب)91/425(السيرفيالذهبيحكاهكماعظيمةفتنةفيتسبب

.(1بغداد)إلىبلدهمنإخراجهلىإأدتعظيمةفتنةفيتعصبه

الهيتميانحرافاتعنالسكوت

أوليةأنإلنوويةالأربعينشرحفييزعمالمكيحجرابنهووها

والعقلالماءمنسواهماأوليةوأن،مطلقةأوليةالمحمديالنور

بتأويلاتعنهواعتذر،بذلكالحبشياعترف،نسبيةأولية:والقلم

فيوآخرهمالخلقفيالنبيينأولكنتحديث"وأماقائلأ:متعسفة

.البشر)2(أرواحأولع!يوروحهأنمعناهلكانصحولو."البعث

منالعقائديةاللوثةهذهاستقىقدالمكيحجرابنأنومعلوم

اللوثةهذهنجدولذلك(.المحمدية)الحقيقةيسمونهاالذينالصوفية

مرجعًاكانالذيالكتابذاكالجواهر،قلادةكتابفيالصياديعند

()3(.السنية)المقالاترسالتهكتابةلدىالحبشيعندمهمًا

)1(

)2(

)3(

5/153السبكيطبقات12/701والنهايةالبداية91425/و18231/الاعلامسير

.391/الحنابلةوطبقات

.018-917القويمالدليل

83.ص
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الصياديانحرافاتعنالسكوت

نأفزعمخطيركفر08(الجواهر)قلادةكتابهفيوردوقد

وقالسبحانهالعزيز"ناداني:قال(الرفاعيأحمد)خالالأعزبإبراهيم

فقلت.الأرضعلىالسماءوأرميالأرضأخسفأنأريدإني:لي

إبرهيم.سيدي:اللّهفقال؟وإرادتكملككفييعارضكمن:إلهي:له

."الأرضعلىووقعالرعدةُإبراهيمفأخذت

سماويإذنعنإلاعملايعمللاالوليبأنقالالرفاعيأنوزعم

191(-091)قلادةبرجلفليسسعيدًاالشقييكتبلاشيخكلوأن

قلادته:فيفقاللمجي!النبينوربأزليةالصياديوصرح

:لوجودكشاملةرحمةأبرزتهالذيالأسبقنوركعلىصلّ"اللهم

وخصصتهالوجودرتقبهفتقتالذيالأوليةالدائرةالباءمركزنقطة

وماءالساريالقديمسركفهو:بحياتهوأقسمتالمحمودبالمقام

حيوانمعدنٍمنالموجوداتبهأحييتَالذيالجاريالجوهريةجوهر

.)1(ونبات

الوحدةوإدراك..الوسواسمنالقلبحفظ:الذكربأنويقول

.)2(بالكثرة

)1(

)2(

924.الجواهرقلادة

.232الجواهرقلادة
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الحق"ومعرفةالخلقلخلقالغائيةالعلةهوغ!ي!النبي"إن:ويقول

اللّهوأن،الجنةلدخوليكفي)محمدًا(ولدهالرجلتسميةمجردوأن

شيخهوزاد)1(.الجنةفليدخلمحمداسمهمنكل:القيامةيومينادي

")2(.الجنةفيومولودههو"كان:فقالذلكعلىالرفاعيأحمد

يومإلىأتباعهويحمي)3(ويميتيحييالرفاعيشيخهأنويزعم

فيغيروالمكتوبالمقدورعلىويطلّع)4(أمامهالجنةويُدخلهمالقيامة

غرارعلىالجنةفيوقصوزاأراضلأتباعهويشتري(سعيدًا)ْالشقي

فيصارتاوالأرضالسمواتوأن)6(،النصارىعندالغفرانصكوك

.كالخلخال)7(رجله

إلىأقربهيالتيالشواذهذهعنالمنحرفونأيهاتتكتمونفلماذا

صكوكبالأمسأضحكتكم،الإسلامإلىمنهاوالبوذيةالنصرانية

المسلمين.بينمثلهاذيوععلىنأسىوكم.كنيستهمعلىالنصارى

وتفهيمها.فهمهاهؤلاءأساءالتيالكرامةباسم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.401:االشمسضوءكتابهعن

.014اللهمعالحقيقةأهلحالةكتاب

.99الملقنلابنالأولياءوطبقات14وه73الجواهرقلادة

233.الجواهرقلادة

89.الملقنلابنالأولياءوطبقات391و301الجواهرقلادة

1/692الأولياءكراماتجامع044لليافعيالرياحينروض07الجواهرقلادة

لليافعي.214الدريةوالكواكب

91.المنيرالفجر1/142الشعرانيطبقات



تي!يةابنالال!مامشيختبرئةفيالسنيةالمقالاته

السهرورديإنحرافاتعنسكوته

)1(الحلافيبكلاميحتجالمعارفعوارففيالسهرورديهووها

يترقىيزاللاالصوفيأنويزعماللّه)2(،بأخلاقالتخلقإلىويدعو

كمنليكونأيأره")3(لمربًاأعبد"لا:فيقولربهرؤيةيطلبحتى

حتى)فقيرًا(حقًاصوفيًاالصوفييكونولا!.جَقزةاَلئَهَأَرِنَا)قالوا

الدنيا:إلىالركونعلاماتمنوأن)4(.حاجةاللّهإلىلهلايكون

وأن.()ْالمعاشوطلبع!تَ(اللّهرسول)حديثالحديثوكتابةالزواج

وانغماسانحطاطالزواجوأن،زوجةبلاعزبًايبقىأنالمرءحالخير

")6(.يفلحلاالنساءأفخاذتعودمنوأن.الزهدمنوخروجالدنيافي

أوحالمنانشلي"اللهم:الشاذليمشيشبنالسلامعبدويقول

،الزبيديواستحسنها،الوحدةبحرعينفيوأغرقنيالتوحيد،

كمانفسيعننفسي"انسلخت:البسطامييزيدأبيقولواستحسن

اللّه)7(.أنافإذاأيهو"أنافإذافنظرتجلدهاعنالحيةتنسلخ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.5/48المعارفعوارف

5/73.بالإحياءملحقالمعارفعوارف

5/75.عوارف

.125القشيريةوالرسالة301المعارفعوارف

.5401/المعارفعوارف

.501-5401/المعارفعوارف

.3145/وانظر6/537المتقينالسادةاتحاف16الاذليةأورادفيالعليةالنفحة



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالهقالات

الغزاليانحرافاتعنسكوته

كان"مماأفضلالإمكانفي"ليسممقوله

ه

في"ليس:الغزاليحامدأبيقولمنموقفهعنالحبشيواسألوا

ممابأفضلالعالمخلقاللّهإمكانفيليسأيكان"مماأفضلالإمكان

عليهالعلماءحملةأسبابأحدكانتالتيالكلمةهذه،الاَنعليههو

وابنالجوزيوابن،العربيابنبكروأبيوالمازريكالطرطوشي

..الدينمنينسلخكاد"ولقد:فيهالطرطوشيقالحتى.الصلاح

اللّهعندليسإنهقال"ومن:حزمابنوقال")1(.رأسهأمعلىفسقط

كافر")2(.فهو..بناعملمماأصلح

فيهأصزالإحياء"إشكالاتعن"الإملاءكتابالغزاليكتبوقد

الدين"علوم"إحياءكتابهفيقالهاالتيالعبارةهذهبطلانعدمعلى

)3(.والعلمالفهمعنمحجوبونبأنهمعليهاالمعترضينفيهواتهم

عليهشنعوأنهالغزاليإلىالعبارةهذهنسبةبصحةالبيجوريواعترف

الزبيديواستعرض)4(اللهإلىالعجزنسبةفيهبأنالعلماءمنجماعة

ابنبكرأبوتلميذهمنهمالقوللهذاالغزاليعلىالمشنعينأقوال

محققة.253و6/243السبكيطبقاتانظر)1(

311.اعتقادهيجبفيماالدرة)2(

.5/13الإحياءهامقعلىالاملاء)3(

.04التوحيدجوهرةشرحالمريدتحفة)4(



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاتكا

عليهانتقدهعظيمًاقولاحامدأبوشيخنا"قال:القرطبيوقال،العربي

المازرياللهعبدأبوومنهمانتقاد.موضعدلّهشهادةوهوالعراقأهل

الضياءبعنوانكتائاكتبالذيالمنيروابنالطرطوشيالوليدوأبو

لاالمذكورة"المسألة:فيهقال،للغزاليالإحياءتعقبفيالمتلالي

ويوسفالصلاحوابن".والمعتزلةالفلاسفةقواعدعلىإلاتتمشى

من"هذه:تذكرتهفيقالالذيالزركشيالدينوبدر.الدمشقي

ومنهم".الصانعحقفيمثلهاإطلاقينبغيلاالتيالعقمالكلمات

فيرسائلثلاثصنفالذيحجرابنالحافظتلميذالبقاعيإبراهيم

منالأركانتهديم:والثانية.العاليالمقصد:أولهاالغزاليعلىالرد

فيأنعلىالبرهاندلالة:والثالثة.كانمماأبدعالإمكانفيليس

المتعصبينلقولهالمنتصرينأقوالذكرثم.كانمماأبدعالإمكان

له)1(.

يأبهونولاالجنةيريدونلاالصوفيةأولياءبأنالغزاليصرحوقد

إلالهمشغللامنمأوىالجنةوإنما،اللّهمجالسةيريدونوإنمالها

قولالهيتميحجرابنونقلكفر،هوالقولوهذا.والفرجالبطنشهوة

أريدها")2(.لاالجنةاللّهأعطانيإن:قالمنبتكفيرالعلمأهل

وتعصبه:السبكيتحيزعلامات

فيليسمعنىعنوالبيان"الإيضاحكتابالسبكيوكتب

)1(

)2(

.046-9442/المتقينالسادةاتحاف

67.الاسلامبقواطعالإعلام



ءتيميةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالات

عزاللهقدرةفيالطاعنةالعبارةهذهعنبعصبيةفيهدافع")1(الإمكان

ظاهرهعمايدافع.عصبيتهفيعنهالمعهودالنحوعلىوذلك.وجل

الاتهاماتشتىلخصومهيلفقبينماالمعاذير،أعجبلهملتمسًاكفر،

الكاذبة.

بايرلندا.شيستربتيبمكتبةمخطوط)1(



تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالاتء

النبوةفيالغزاليطعن

الدينعلىالغيرةلدعوىآضراختبار

بصفاءيبلغأنهأومكتسبةالنبوةأنادعى"من:الحبشيقال

كافرفهو:النبوةيدّعلموإنإليهيوحىأنهادعىأومرتبتهاإلىالقلب

الغزاليموقفيعلموهوسبقهعمنالعبارةهذهنقلوقد)1(.بالإجماع

عليه.يسكتلكنهالنبوةمن

إلىالنبوةخصائصتقسيمفيبالفلاسفةالغزالياقتدىوقد

كلامهونفسهوهذا.النفسوقوةالعقلوقوةالتخييلقوة:ثلاث

سينا.ابنوبالتحديد)2(.مكتسبةالنبوةأنيقولونالذينالفلاسفة

عليه.العلماءنكيراشتدولهذا

يستغنييكادحتىنورهيُشرقيكادمنالأولياءفيإن:الغزاليقال

الأنبياء")3(.مددعن

الغيبَبهايُبصرُأخرىعينفيهتنفتحاَخرطورٌالعقل"ووراء:قال

النبوةمُدركاتالعقلاءبعضأبىوقد.المستقبلفيسيكونوما

منأنموذجَاخلقهاللّهأعطىوقد..الجهلعينوهذاواستبعدها

)1(

)2(

)3(

74.الاسلامبقواطعالاعلام148القويمالدليل

.بيروتالجديدةالإفاقدار:ط135-137

العوالي.القصورمجموعة)04(الأنوارمشكاة



تي!يةابنالاسلاملثميمتبرئةفيالسنيةالمقالات
كا

يحصل،نورلهاعينفيهيحصلطوْيىعنعبارةفالنبوة..النبوةخاصية

")1(.الغيبنورهافييظهرنورٌلها

جميلةصورةوالصحةاليقظةفيوالأولياءللأنبياءتتمثلقدبل

أمرمنفيتلقونوالإلهامالوحيوينتهي،الملائكةلجوهرمحاكية

والأولياءفالأنبياء")2(.النومفيغيرهميتلقاهمااليقظةفيالغيب

والدراسةبالتعلملاالنورصدورهمعلىوفاضالأمرلهمانكشف

موقوفةليستالرحمةوهذه)3(الدنيا"فيبالزهدبلوالكتبوالكتابة

النفسلتزكيةيستعدمنلكل.ممنوحةهيوإنماوحدهمالأنبياءعلى

.وتطهيرها)4(

سماعلانتظارالجميعالىعامةدعوةالغزاليأعلنهاهناومن-

بالوادفإنك:الطريق"واطو:بقولهلموسىحصلالذيالوحي

النارعلىتجِدفلعلَك،يوحىلماقلبكبسرواستمع،طُوىالمقدس

أنا)إنيموسىبهنوديبماتُنادىالعرشسُرادقاتمنولعلك،هدى

ربك!)5(.

لهيكنلموإنمظلمبيتفيبالخلوةإلاذلكيتم"وليس:قال

مثلففيإزار،أوبكساءيتدثرأوجيبهفيرأسهفليلُ!مظلممكان

35.45-الضلالمنالمنقذ)1(

.013والزندقةالاسلامبينالتفرقةفيصل)2(

.318/الإحياء)3!

22.العملميزان)4(

4.251/الإحياء)5(



كا
تيهيةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات

)1(.الربوبيةالحضرةجلالويشاهد،الحقنداءيسمعالحالةهذه

وأحوالهم(وأقوالهمدئهالمحبينحكايات)ضمنالغزاليويروي

والله!باللّهأتغتر!"ويلك:لتلميذهقولهالصوفيالنخشبيترابأبيعن

اللهترىأنمنلكأئفعكانواحدةمرةالبسطامييزيدأبارأيتلو

شرك")2(:اللّهسبحان:قولك"قولهالبسطاميعنويرويمرة"سبعين

"بدرجاتالجنونفوقوهذا"بقولهالكلامهذاعلىالجوزيابنعلق

354(.إبليس)تلبيس

أنهاإليهاالناظريظنالتيبالدّمىالمخلوقاتأفعالالغزاليويشبّه

منممتدةعنكبوتيةخيوطتحركهاوإنمانفسها)3(،تلقاءمنتتحرك

.!الكشفأهلمنالخواصورآهارؤيتهاعنالعوامُّحُجبالسماء

)4((وأفعالهاللّهإلاالوجودفي،اليس:بأنهكثيرًاقولهتكررولهذا

ابنهواللّهإلاالوجودفيليسبأنهالمصرحينمنأنالزبيديوذكر

(.)ْالمكيةالفتوحاتكتابهفيعربي

لسورةقطبسيدتفسيرالى"انظروا:الأحباشقالولقد

هذاأليسقالوا:ثمفقط"دلّههوانماالحقيقيالوجودبأنالاخلاص

غيرقائلها".كفرعلىالمسلمينعلماءاتفقالتيالوجودبوحدةقولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.376/الاحياء

.358و4/653الإحياء

.4/79الإحياء

:5و4:86و1/033الإحياء

9.056/المتقينالسادةاتحاف

.18الأنوار"مشكاةالقراَنجواهر03



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالهقالات
كا

يقرهاالزبيديكانالتيالكلماتهذهعنيتحدثونلالتحيزهمأنهم

الحقيقةعلىالوجودفيليسوأنهالوجودوحدةبعقيدةويقرويشرحها

!؟)01/921(وأفعالهاللّهإلا



4
تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالات

النابلسيانحرافاتعنسكوته

وحدةعقيدةعنالمدافعينأبرزأحدالنابلسيالغنيعبدوهاهو

وحدةعقيدةفيوكتب.عجيبةمتناقضاتفيهتجتمعرجلوهوالوجود

منها:عديدةمؤلفاتالوجود

الوجود.وحدةمنالمقصودإيضاح-

الوجود.وحدةمعنىفيالممدودالظل-

.الكبرىالدائرةرموزحلّ-

الوسائليشرحوفيه)1(سيكونعماالإخبارفيالمكنوناللؤلؤ-

ذكرالغيبوأمورالمستقبليةالأمورمعرفةواحدكلبهايتمكنالتي

الجفركتابمزاياعنويتحدث.الأفلاكحركاتعلىالاطلاعمنها

الشيعي.

الفارضوابنالفارضابنديوانشرحفيالفامضالسركشف-

ويخاطبهالعالمينربفيهايغازلالتيالمشهورةالشعريةالتائي!صاحب

الأنثى.بضمير

بدمشق.بالظاهريةتصوف4075رقم0111عامألفه)1(



تيميةابنا!سلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات

الرفاعيبكفرتحكمونهل

؟فيكون)كن(كلمةيؤتىالصوفيأنلقوله

ه

تعالىاللّهصرّف"واذا:قالالرفاعيأحمدالشيخأنالصياديذكر

كنللشيءقالاذا:تعالىاللّهبأمرأمرهصار:المطلقالكونفيالوليَّ

يابني:قالتعالىاللّهأنالالهيةالكتببعضفيجاءوأنه)1(،فيكون

كن:للشيءتقولونوأجعلكم،أراقبكموراقبوني،أطعكمأطيعونيآدم

كنللشيءقولي"تركت:الدينوريمحمدبنعليوقال)2(.فيكون

اللّه")3(.معتأدّبًا:فيكون

ابنفنقل،صريحكفرٌالصوفيةمنالقولهذاأنالقرافينصوقد

الصوفيةمنلجماعةهذاوقع"وقد:قالأنهالقرافيعنالهيتميحجر

تحكمونفبماذا.كفر""وهذاقال)كن(.كلمةأعطيفلان:يقولون

وكراماته!مناقبهمنجعلهاالذيوالصياديالرفاعيعلى

لعمرقالعنهاللّهرضيطالبأبيبنعليأنالنبهانيوزعم

لهوقلالشعرانيالوهابعبدللشيخهذهطاقيتي"أعط:النبتيني

تحقيق49المؤيدالبرهانوانظر.47المحمديةالمعارف145و73الجواهرقلادة)1(

1/32.عربيابنعنالنبهانيوذكرهانفسهالحبشي

.1/142الشعرانيطبقات147الجواهرقلادة)2(

.2158/الأولياءكراماتجامع)3(



كا
تيميةابنالال!ماملث!يختبرئةفيالسنيةالمقالات

)1(.الكونفييتصرف

عربيابنانحرافاتعنسكوته

بوحدةيقولالذيعربيبنالدينمحيىعنيسكتوهاهو

معنىالىالنارفيالعذابمعنىقلبوالذي،العالموقدمالوجود

قال)2(:حتىوالراحةالعذوبة

مبايننعيمفبهالذةعلىفإنهمالضقاءداردخلواوإن

صاينوالقشركالقشرلهوذاكطعمهعذوبةمنعذابًايُسفَى

.العُذوبة(هذهالله"أذاقكم:العلمأهللهفقال

.2135/الأولياءكراماتجامع)1(

.49الحِكَمفصوص)2(



تيهيةابنالاسلاملثميختبرئةفل!السنيآالمقالات

عربيابنمنالآضرينمواقف

كا

أرى"ولا:نصّهماالحلاجترجمةفيحجرابنالحافظقال-

عربيابنترىولهذا،المطلقةالوحدةأهلإلاللحلاجيتعصبأحدًا

الجنيد")1(.فيويقعيعظّمه

وجهعلىنقبلأنأمرناوقدالحافظقولفيالحبشييقولفماذا

منوالتعديلبالجرحأولىوهو،الحافظعليهينصماكلالتسليم

؟!عربيلابنجرحهيقبلفهلالشعراني

الوجود)2(.بوحدةيقوللأنهبإلحادهالنحويحيّانأبووقال-

الوجود)3(بوحدةالقولفيالعالمين"قدوة:بأنهالذهبيوذكر-

)4(:يقولوأنشد.بكفرهالشافعيالجزريابنالدينشمسوقال-

كتبهبعض!فيالدجالبأعورةليقتدواالأنامالعُرَيبيِّابندعا

ولِحِزبِهلهتَبًّاألاإمامًامحققٍلكلأسماهوفرعونَ

عليملاالشيخحكاه.بكفرهالسبكيّالدينتقيوحكم-

)1(

)2(

)3(

)4(

/8028(.)647رقمالحلاجترجمة2384/الميزانلسان

.3944/المحيطالبحرتفسير

.3/801الاعتدالميزان3/233غبرمنخيرفيالحبر

بوحدةالقائلينعلىالردفيالقاريالعلامةوذكره174-173للفاسيالثمينالعقد

.013رقمصفحةوانظر138الوجود



تيهيةابنالاسلامشيختبرئةفمالسنيةال!قالاتكا

.(1)قاري

)2(.بكفرهالكتانيالدينزينالقاضيوحكم-

)3(.بكفرهالبكريالديننوروالشيخ

)4(.مقدمتهفيخلدونابنوالشيخ

تكفيرالىالغبي"تنبيهكتابالبقاعيالدينبرهانالشيخصنفوقد

."عربيابن

)أحدالسلامعبدبنالعزأنطبقاتهفيالملقنابنونص-

شيخ"هو:فقالعنهالعيددقيقابنوسأله،عليهيحطكان(معاصريه

(.فرجًا")ْيحرّمولاالعالمبقدميقول،كذّابسوءً

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.135الوجودبوحدةالقائلينعلىالرد،2/18718الثمينالعقد

.175-2174/للفاسيالثمينالعقد

.2175/الثمينالعقد

.2/178الأمينالعقد472و323خلدونابنمقدمة

الاعتدالميزان946ص)153(الملقنابنطبقات94-2348/الأعلامصير

34.الوجودبوحدةالقائلينعلىالرد3/965للذهبي



تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفمالسنيةالمقالات

عليكمحجةطولونابن

ه

وجميعالعربفقهاءغالبأنالحنفيطولونابنوذكر-

زمانهعلاّمة:منهمذكر.تكفيرهالىخمسمائةمننحؤابلغواالمحدّثين

وحافظوالعينيزرعةوأبوالادفونيالدينوكمالتيميةابنالدينتقي

الدينوبدرالعيددقيقوابنالصلاحوابنحجرابنالدينشهابالعصر

)1(.السبكيالدينتقيالاسلاموشيخجماعةابن

")2(.الملحدين"فاضحةكتابفيالتفتازانيالسعدعليهوشنّع-

عنهقالالذيلماالفصوصكتابعلىوالتشنيع"الرداَخربعنوانولعله

كفر")3(.الدنيافيفمافيهكفرلاكان"فإن:الذهبي

بأنهمأتباعهويعلّمعنهمويدافع،ذكرهمعنصفخايضربفهؤلاء

أكفرمنفهمتيميةوابنقطبوسيدالألبانيأما.اللهأولياءخُلّصمن

!!عندهاللهخلق

.953-2/538الصالحيةتاريخفيالجوهريةالقلائد)1(

2/35.بروكلمانحسب1928برلينبمكتبةمحفوظةمخطوطة)2(

./2348النبلاءأعلامسير)3(



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاتء

النبهانيانحرافاتعنسكوته

منهم:"الكرامات"أصحابمنجملةالنبهانيذكروقد

وسألتهأتتهامرأةأنكراماتهمن)جيعانة(:بالملقب)ابراهيم

وهناكوجهها،علىأمرّتهاثمالرثةأطمارهعلىيدهاوأمرّتالدعاء

عليه.مرّتبمايدكتثجستحرمةياأحدهما:فقالروميانفقيهان

المنكرالفقيهفتقدمنهضثموغاطجلسثممغضبًااليهالشيخفنظر

هذاويلك:ويقولويضمهبأثوابهمتمسكورفيقهغائطهيلعقوجعل

جعلنهضفلما،الترابببعضالجميعلعقأنالى!الشيخغائط

عسًلا)1(.الالعقتماوالله:فقاليعاتبه

...عريانوهوبالناسالجمعةيخطبكان(العريان)ابراهيم

)2(.عظيمبسطللناسفيحصل

فيماكلتشربأنتستطيعهل:سألوه(الدمشقيالكريم)عبد

البركةفيفمهووضععجيبحالفأخذه.إملأوها:فقال؟البركةهذه

يدخلكذلكيزلولم)ذَكَرِهِ(إحليل!منيخرجوالماءيشربفصار

النبهاني:قال.البركةفَرَغتأنإلىإحليلهمنويخرجهفمهمنالماء

)3(.كراماتهأعظممنوهي

.1024/الأولياءكراماتجامع()1

1.246/الأولياءكراماتجامع)2(

.2201/الأولياءكراماتجامع)3(



ءتي!يةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالهقالات

منكلكانأنهكراماتهمن(الحشيشيطحنكانالذياللّه)عبد

لهايعودولالوقتهيتوبمنهوأكلعنه(اللّهرضي)حشيشهمنأخذ

.أبدًا)1(

رضيطالبأبيبنعليأنكراماتهمن(الشعرانيالوهاب)عبد

الوهابعبدللشيخهذهطاقيتي"أعط:النبتينيلعمرقالعنهاللّه

)2(.الكونفييتصرفلهوقلالشعراني

:فيكونكنللشيءقولي"تركت:قال(الدينوريمحمدبن)علي

اللّه")3(.معتأدّبًا

دخلت:قال،ابراهيمالحاجرواهماكراماتهمن(العمري)علي

ولمالدبوسيمحمدخادمهومعناالعمريعليالشيخشيخنامعالحمام

خوارقأعجبمنكرامةالشيخمنفرأيت:قال.غيرناالحمامفييكن

يؤدبهأنوأرادخادمهعلىالغضبأظهرأنهوهيوأغربهاالعادات

طولاطالبحيثإزارهتحمش!منالاثنتينبيديه(ذكره)أيإحليلهفأخذ

خادمه،بهيجلدوصارعنهزائدوهوكتفهعلىرفعهأنهبحيثعجيبا

إحليلهوعادتركهثممراتذلكفعل،الألمشدةمنيتلوىوالخادم

عملاعملالخادمأنففهمت:ابراهيمالحاجقال.عليهكانماالى

العجيبة.الصورةبهذهالشيخفأدبهالتأديبيستحق

2/125.الأولياءكراماتجامع)1(

.2135/الأولياءكراماتجامع)2(

.2/158الأولياءكراماتجامع)3(



تيهيةابنالاسلامشيختبرلةفل!السنيةالمقالاتكا

بحضورحكاهابراهيمالحاجذلكليحكىولما:النبهانيقال

بالجبريديوأخذ،تصدقهلاالشيخليفقالواقفًا،كانالذيالشيخ

ليسكأنهحتىمطلقًابشيءأحسفلمإحليلهموضععلىووضعهاعني

")1(.وكراماتهعجائبهأكثرماعنهورضياللهفرحمهأبدًا،برجل

معجبًاالحياءقليلرجلعليالشيخبلدفيكانأنهكراماتهومن

ويقولنفسهإحليلعلىيدهويضعراَهاذاالشيخيمازحفكان،بإحليله

كأنهفذهبإذهب:لهوقالبيدهالشيخفضربههذا؟مثلعندكهل:له

(.الأمةهذهلمصيبة)يا.هـ.أشيء)2(.لهيتحركلمامرأة

واحد)3(.بوضوءسنةعشرةسبعمكث(البرلسينجمبن)عيسى

كانشخصًاأنالشونيالديننورالشيخحكى(الديوثاللّه)ولي

ويصفونهيسبونهالناسوكانالخطأبناتمنالنساءيحملمكاريًا

الخطأبناتمنامرأةيركبلاتعالىاللّهأولياءمنوكانبالتعريص

أبدًا)4(.الزناالىوتعود

الخرافاتهذه:النقلعلىقدمتموهاالتيعقولكمصدقتكيف

النصرانيةعلىثباتًاإلاقرؤوهااذاالنصارىتزيدلاالتيوالمهزلة

؟الاسلاممنونفورا

.2/802الأولياءكراماتجامع)1(

.2214/الأولياءكراماتجامع)2(

.2/228الأولياءكراماتجامع)3(

2/327.الأولياءكراماتجامع)4(



كاتيهيةابنالاسلامشيختبرئةقيالسنيةال!قالات

تيميةابنكلاممننماذج

اللهأسماءمنموقفهالمنصفليعرفتيميةابنكلاممننبذةوهذه

:يقول:بإيجازالدينفيومنهجهوصفاته

السلفبهديتمسكه

الهدىأئمةقالهوماالأولونوالسابقون!ورسولهاللّهقالهما"

فإن(وغيرهالأسماء)بابالبابهذافيالخلقجميععلىالواجبهو

النور،إلىالظلماتمنالناسليُخرجبالحقمج!ي!محمداًبعثتعالىالله

فيالمحالفمنمنيرًا،وسراجًابإذنهاللهإلىداعيًابعثهبأنهلهوشهد

لهأكملبأنهتعالىاللّهأخبرالذيالمنيرالسراجيكونأنوالدينالعقل

ملتبسًابهوالعلمبالئهاالإيمانبابتركقديكونأن،دينهمفيولأمته

العُلا،والصفات،الحسنىالأسماءمندلّهيجبمايميزولممشتبهًا،

يمتنع.أوعليهيجوزوما

اكتسبتهماوأفضل،الهدايةوأساسالدينأصلُهذامعرفةفإن

عنه:صحَّفيماوقال،العقولوأدركتْهالنفوسوحضلتهالقلوب

لهم،يعلمهماخيرعلىأمتهيدلأنعليهحقًاكانإلانبيًااللهبعث"ما

لهم")1(.يعلمهماشرعنوينهاهم

يكونلاأنوحكمةإيمانمنمسكةٍأدنىقلبهفيمَنيتوهمفكيف

)1844(.مسلمرواه()1



تيهيةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاتكا

غايةعلىالرسولمنوقعقد(والصفات)الأسماءالبابهذابيان

البابهذافيقضَرواالقرونوأفضلأمتهخيرأنالمحالومن؟التمام

منه.ناقصينأوفيهزائدين

مكانكلفيإنهولا،العرشعلىليساللّهإنمنهمأحديقلولم

إنهولاعنهمنفصلاولابهمتصلاولاخارجهولاالعالمداخللاأنهولا

إليه.الإشارةتجوزلا

الكتابفيالثابتةللصفاتالنافونهؤلاءيقولهفيماالحقكانفإنْ

إماوالسنةالكتابمنفهمدونماونحوهاالعباراتهذهمن،والسنة

الأمة:خيرعلىثم،ورسولهاللّهعلىيجوزفكيفظاهرًاوإمانصًا

الحقثم!الحقخلاففيظاهرٌأونم!هوبمادائمًايتكلمونأنهم

جاءحتى،عليهيدلّونولاقط،بهيبوحونلااعتقادهيجبالذي

ودفعوا،الصحيحةالعقيدةللأمةفبيّنوا،الفلاسفةعلومفيالمتوغلون

ظاهرًا؟!أونصًاوالسنةالكتابعليهدلّماعلومهمبمقتضى

سنةٍولاكتابٍبلاالناسِترْكُكانفلقد:قولهمفيالحقكانفإن

التقدير.هذاعلىوأنفعلهمأهدى

خالقه.معالعقلتأدب

اللهمعرفةتطلبوالاالعبادمعشرياأنكمهؤلاء:يقولهماحقيقةفإن

سلفطريقمنولاالسنةمنولاالكتابمنلا،الصفاتمنيستحقهوما

محقولكمفيالصفاتمنلهمستحقًاوجدتموهفما:أنتمانظرواولكن،الأمة

يكن!لمأووالسنةالكتا!لمحيموجودًاكالىْسواء،بهفصِفوه



هتي!يةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالات

فانفوه،فيهاختلفتممماعقولكمقياسنفاهما:لهمقالاللّهوكأن

تعبَّدتُكُمالذيالحقهوفإنه،التنازععندفارجعوا(العقل)أيوإليه

هذاقياسكميخالفمماوالسنةالكتابفيمذكورَاكانومابه،

لتجتهدواولكن،منهالهدىلتأخذوالابتنزيلهممتحنكمأنيفاعلموا

.الكلاموغرائبالألفاظووحشيّ،اللغةشواذّعلىتحريفهفي

أنَّهُغيَزعُمُونَاَئَذِيىإِلَىتَرَ)أَلَتمتعالىبقولههؤلاءحالأشبهوما

وَتَذاَلظعوتِإلَىيَتَحَاكَمُؤآأَنيُرِياوونَقَتلَكَمِنأنزِلَوَمَمااليكَأُنزِلَبِمَاَءَامَنُوأ

لَهُغقِيلَ(كاوَإذَابربَعِيداضَنَلَأيُضِاَلُئمأَناَلثمَئطَنوَيُرِلدبِةِءيَكفُرواْأَنأعِيؤا

عَنثَيَصُذُولنَاَلمُتَفِقِينَرَأَئتَاَلزَسُولِوَإِلَىاَللَّهوأَنزَلَمَاَإلتَتَعَالَؤأ

جَاَءُوكَثمَّأَيديهِخقَدَّمَتيمَامّصِيبَهأَ!بَتهُمإذَآفَكف6َلِف!ودَا!ه

.إ(!لأوَتَؤفِيفَاإِخشَناإلائاَأَرإِقبِاَلئَهِئحلِفونَ

أعرضواالرسولوإلىكتابمناللّهأنزلماإلىدُعُواإذاهؤلاءفإن

الطريقبهذهوعملاعلمَاالإحسانقصدناإنا:يقولونوهمذلكعن

والنقلية:العقليةالدلائلبينوالتوفيقسلكناهاالتي

الدهرمنيوماَالرسوليقللمكيف،اللّهسبحانيا:لهمفيقال

دلتماتعتقدوالاوالأحاديثالاَياتهذهالأمةسلفمنأحدولا

الحق.فإنهمقاييسكمتقتضيهالذياعتقدوالكن،عليه

:قالثم،فرقةوسبعيقثلاثَاستفترقأمتهبأنأخبرقدالرسولثم

."اللهكتا!:تضلوالنبهتمسكتمإنمافيكمتارذ"إني



تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاتكا

اليومعليهأنامامثلعلىكان"من:الناجيةالفرقةصفةفيوقال

فهوالاعتقادبابفيالقرآنبظاهرتمسكمن:قالفهل"وأصحابي

؟!عقولكممقاييسإلىرجوعكمالهدىوإنماضال

التأويلاتأكثرمثلالناسبأيدياليومالموجودةالتأويلاتوهذه

الفخروذكرها"التأويلات"،كتابفيفوركبنبكرأبوذكرهاالتي

فيمنهاكثيرويوجد".التقديس"تأسيسسماهالذيكتابهفيالرازي

الجباروعبد،الجبائيعليأبيمثلأكالمعتزلةاهؤلاءغيركثيركلام

المريسيبشرذكرهاالتي،البصريالحسينوأبيالهمدانيأحمدابن

كتابه.في

والسلف.الخلفبينالتأويل

اللّهصفاتيمثلونفلا،والتمثيلالتعطيلبينالسلفومذهب

ماعنهينفونولا،خلقهبذاتذاتهيمثلونلاكما،خلقهبصفات

الحسنىأسماءهفيعطلون!ي!رسولهبهوصفهأو،نفسهبهوصف

يفهموالمحرّفوامنفإن،مواضعهعنالكلمويحرّفونالعلا،وصفاته

نفيفيشرعواثم،بالمخلوقاللائقهوماإلاوصفاتهاللّهأسماءمن

وعطلواأولامثلوا،والتعطيلالتمثيلبينجمعوافقد،المفهوماتتلك

بالمفهوموصفاتهأسمائهمنللمفهوممنهموتمثيلتشبيهفهذاآخرا،

الأسماءهـتسبحانههويستحقهلماوتعطيل،وصفاتهمخلقهأسماءمن

بهءاللائقةوالصمْات

أموديا!متأولينمنالأمةوسلفوالسنةللكتابالمحْالفونثم



كاتمميةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالهقالات

الىمضطروأنهيحيلها،العقلأنزعمالرؤيةينكرمنفإن،مريج

ذلكأحالالعقلإن:يقولوقدرةعلمًادئهأنيحيلومن،التأويل

والشربوالامملىالأجسادحشرحقيقةينكرمنبل،التأويلإلىفاضطر

الحَأويل.الىمضطروأنهذلكأحالالعقلأنيزعم:الجنةفيالحقيقي

قاعدةمنهملواحدليمصأنههؤلاءقولفسادعلىدليلاويكفيك

أوجبأوجوزالعقلأنيزعممنمنهمبل،العقليحيلهفيمامستمرة

أحاله.العقلأنالاَخر:يدّعيما

عنالثهفرضي،والسنةالكتابيُوزَنعقلٍبأي!شعريليتيا

ماترَكنارجلٍمنأجْدَلُرجلٌجاءنا"أوَكلما:قالحيثأنسبنمالك

مخصومُهؤلاءمنوكلُهؤلاء،لجَدَلغ!ي!محمدالىجبريلبهجاء

أعلموالسلفالرسولغيرأنظَنمنفكلّالاَخر،بهخُصمَمابمثل

منفهو،الخلقهدىعلىأحرصأوبيانًاأكملأو،الباببهذا

")1(.المؤمنينمنلاالملحدين

31.ا-55/الفتاوىمجموع)1(



تيميةابنالاسلامشيختبرئةقيالسنيةالمقالاتكا

وقواعدهالدينأصل

وحدهاللهيُعبدأنعلى،أصلينعلىمبنيالاسلام"ودين:قال

لمج!ي!.نبيهلسانعلىشرعهبمااللهيُعبدأنوعلىشيء،بهلايشرك

عبدهمحمدًاأنوأشهداللّهإلااله"لاقولنا:حقيقةهماوهذان

وتعظيمًاومحبةواستعانةعبادةالقلوبتألههالذيهوفالإله"ورسوله

وإكرامًا.وإجلالاًورجاءًوخوفًا

يُدعيولا،اللهإلايُعبَدفلاغيرهفيهيشركهلاحقلهوجلعزوالله

الله.إلايطاعولا،اللّهإلا

وتحليلهونهيهأمرهتعالىاللهعنالمبلغهولمجيووالرسول

ونهيه.أمرهتبليغفيخلقهوبيناللّهبينواسطةوهو،وتحريمه

الذيهوتعالىفاللّه..البلاء.وكشفالدعاء،إجابةفيوأما

قادرسبحانهوهو،ونجواهمسرهمويعلممكانهمويرىكلامهميسمع

نأإلىمنهاحتياجغيرمنوالسقمالضرروإزالة،النعمإنزالعلى

وهو...حوائجهمقضاءعلىيعينهأو،عبادهأحوالأحديعرّفه

اختلافيغلطهولاهذاكلامسمعهذاعنكلامسمعيشغلهلاسبحانه

علىاللغاتباختلافالأصواتضجيجيسمعبل،ولغاتهمأصواتهم

فيالإلحاحيحببل،الملحينإلحاحولايبرمه،الحاجاتتفنن

الدعاء")1(.

دمق.-البياندارمكتبة:ط181-018والوسيلةالتوسلفيجليلةقاعدة)1(



كاتي!يةابنالاسلامشيختبرلةفل!السنيةالمقالات

تيميةابنعندالتكفيرضوابط

الطلاقمسألةفيللمخالفينتكفيرهدعوىتبطل

.)1(الطلاقمسألةفيمخالفيهيكفّرتيميةابنأنالحبشيوزعم

لهالمخالفينعلىيثنيكانفقدتيميةابنقوليردّهواضحكذبفهذا

مشكورسعيلهمباجتهادهمقالوهالذيبأنويقولالطلاقمسألةفي

أصابمنوأن،عليهمثابونذلكعلىمأجورونوهممبرور،وعمل

مطيعونوهم...أجرفلهأخطأومن،أجرانفلهوالسنةالكتابمنهم

نفسًااللهيكلفولا.بهالمأمورينالاجتهادمنبهأتوافيماورسولهللّه

.وسعها")2(إلا

تيميةابنقالأين:فليخبرناوإلاالحبشيافتراءيفضحهذاوكلامه

نقيضعلىتيميةابنكلامدلوقد؟الطلاقمسألةفيمخالفيهبتكفير

ذلك:

فيالذيالحديثأذكردائمًاكنت"لقد:تيميةابنقالقدبل

اسحقونيثمفاحرقونيمتأنا"إذا:قالالذيالرجلفيالصحيحين

أحذاعذبهماعذابًاليعذبنّيعلَيّاللهقدرلئنفوالله،اليَمّفيذرّونيثم

فعلتَ؟ماعلىحملكما:لهاللهفقال،ذلكبهففعلوا،العالمينمن

7.وه62و57السنيةالمقلات)1(

.015-33/914تيميةابنفتاوىمجموع)2(



تيميةابنالاسلامشيحنتبرئةفيمالسنيةالمقالات278

وفياللهقدرةفيشكرجلٌفهذا:قالله".فغفر.خشْيَتك:قال

لكنالمسلمينباتفاقكُفرُوهذايُعاد،لاأنهاعتقدبلذُرِيَإذاإعادته

لهفغفراللهيعاقبهأنيخافمؤمناًوكانذلك،يعلملاجاهلاكان

")1(.بذلك

الرسولمتابعةعلىالحريصالاجتهادأهلمن"والمتأول:قال

هذا")2(.مثلمنبالمغفرةأولىع!يم

تنازعالتيكالمسائلأخطأهبخطأالمسلمتكفيريجوز"ولا:وقال

والروافضالخوارجكفرفيالنزاعذكِرَقدبل")3(.القبلةأهلفيها

فماالعقائدأمورفيالمسلمينإجماعخالفواوقدالفرقمنوغيرهم

)4(.الفروعفيبالمخالفبالك

)1(

)2(

)3(

)4(

هذافيالرجلهذاجهل"وأما:بقرلهالحديثهذاعلىالبرعبدابنالحافظعلق

"الإيمانمنبمخرجهذلكفليسوقدرهعلمهفيالهّصفاتمنبصفةالحديث

كماصفةعثرةثلاثحفظللإيماناشترطمنعلىردهذاوفي24(18/)التمهيد

الحبشي.يدعي

3.033/الفتاوىمجموع

3.283/الفتاوى

922.و23346/الفتاوى



تيهيةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات

التكفيرلأهلنقده

كا

بينيجمعونالذينالتكفيرفيالبدعأهل"وطريقة:تيميةابنقال

وإجماعوالسنةللكتابمخالفةبدعةفيبتدعون،والظلمالجهل

بدعتهم.فيخالفهممنويكفّرونالصحابة

الإمامة،فيوتقديمهالثلاثةعلىعليّتفضيلابتدعوافالرافضة

خالفهم.منوكفروا

لممنيكفّرونوجعلواالصفاتنفيابتدعتالجهميةوكذلك

ذلك.علىيوافقهم

فيهم:الايمانوأهلوالجماعةالسنةوأئمة

والرحمة.-والعدل-العلم-

منسالمينوالسنةللكتاببهموافقينيكونونالذيالحقفيعلمون

تعالى:قالكماظلمهمولومنهاخرجمنعلىويعدلون،البدعة

أَلَأعَكًقَؤ!شَئانُيَخوِمَتموَلَابِاَتقِ!طِشُهَدَإًلِلًهَهًؤمِب)صُنُواْ

.للِتَّقوَى!أَقَرَبُهُوَاَغدِلواْلغدِلُوأ

والعلم،والهدىالخيرلهمفيريدون،الخلقويرحمون

وجهلهمخطأهموبينوا،عاقبوهمإذابلابتداءً،لهمالشريقصدونولا

والأمر،الخلقورحمةالحقبيانبذلكقصدهمكان،وظلمهم

تكونوأن،دلّهكلهالدينيكونوأنالمنكر،عنوالنهيبالمعروف



تيهيةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةالمقالاتء

العليا.هياللهكلمة

للسنة،موافقة،تعالىدئهخالصةأعمالهمالسنةأهلفالمؤمنون

،الهوىواتباعبدعةبل،صوابولاخالصةلامخالفيهموأعمال

والأهواء".البدع"أهليُسَمَّونولهذا

ذلككانوإنخالفهممَنيكفّرونلاوالسنةالعلمأهلكانفلهذا

يعاقبأنللإنسانفليس،شرعيحكمالكفرلأن.يُكَفّرهمالمخالف

وتزنيعليهتكذبأنلكليس:بأهلكوزنىعليككذبكمن،عليه

.حراموالزناالكذبلأن،بأهله

وأيضًا.ورسولهاللهكفرهمنإلايُكَفَّرُفلا،للّهحقالتكفيروكذلك

الحجةتبلغهأنعلىموقوفقتلهوجوازالمعينالشخصتكفيرفإن

الدينمنشيئًاجهلمنكلفليسروإلا؟خالفها،منيُكَفَّرُالتيالنبوية

يُكَفَّر.

اللّهأننفواالذينوالنفاةالحلوليةمنللجهميةأقولكنتُولهذا

محنتُهُم:وقعَتْلمّا،العرشفوقتعالى

وأنتمكُفز.قولكمأنأعلملأنيكافرًا،كنتُوافقتُكملو"أنا

وقضاتهملعلمائهمخطابًاهذاوكان.جُهَّاللأنكمتكفرونلاعندي

*")1(وأمرائهموشيوخهم

الكتاببميزانالموزونةوطريقتهالفذالرجلهذامنهجفهكذا

تيمية.لابن.26-256البكريعلىالرد)1(



هتيميةابنالاسلامشيختبرئةفيالسنيةال!قا!ت

العصبيةمنوالظلمالانحرافأهلعندتجدهماكلامهفيلاتجدوالسنة

:المشهورةكلمتهالذهبيفيهقالحتى،السنةعنوالانحرافوالتجني

".عينيهنصبالسنة"كأن

منوهذا،التهمبشتىورموهعليهوشنعواالمتعصبونانتقصهوقد

الدفاعلهمزيّنبينماوتكفيرهسبهلهمزيّنحيثعليهمالشيطانتسلط

والتكتم.والتحيزالتأويلمنأمكنبماعربيوابنالفارضابنعن



تيميةابنالاسلامشيحنتبرئةفيالسنيةال!قالات282

المتهورالتكفيرفوضا

الذيالوجهعلىالتكفيرقضيةمنتيميةابنموقفكانواذا

ذلك؟منالناسمواقفهيفماعنهحكيناه

إخراجلأحديجوزلاوتعالىسبحانهدتهحقالتكفيرأننعلمإننا

فإن.اللهعندالقيامةيومبهمايعذرودليلببيِّنةإلااللهدينمنأحد

كذلك.اللهعندليسمنمنهبإخراجهالدينمنيَخرُجقدالمسلم

وفيأحدهما"بهاباءفقدكافريالأخيهقال"من!سَيداللهرسولقال

كماكانإنأحدهما،بهاباءفقد"كافر"لأخيهقالامرىء"أيمارواية

فممن)كَفَرَ(الكلمةهذهخروجيجوزفلا")1(.عليهرجعتوإلا:قال

فيسببًاتكونقدإذشديد.حذرٍبعدإلالدينهويحتاطاللهيتقيامرىء

ذلك.منأعظمخسارةوأي.هوخروجه

ممنيشاؤونمنمنهيُخرجواحتىدينهعلىوصايااللهخلقوليس

يستحقه.ممنيشاؤونعمنويتغاضونيسكتونثم،يستحقهلاقد

وفيهوشروطضوابطلهوإنما،نعمأوبلاعليهيحكملاوالتكفير

ماوبين،فيهيعذرلاماوبينبالجهلصاحبهفيهيعذرمابينتفصيل

.بالضرورةفيهيكفرلاماوبينبالضرورةصاحبهفيهيكفر

.8(0)ومسلم(5016و4016و016)3البخاري(1)



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفيمالسنيةالهقالات

التكفيرضوابطمعرفةعنالنايسغفلة

ه

التكفيرلضوابطمراعاةوأتباعهالحبشيعندأنيبدوولا

جانبفيهميلاحظبل،المخالفمعالتعاملفيولينولامسامحة

كماوأهلهالكلامعلمثمرةحاصلوهذاوالشدةوالقسوةالفظاظة

ورععندهمليس،القلوبقساة)بأنهم:حنيفةأبووصفهم

ولوفليستمعالرجلهذاسلوكياتعلىالوقوفشاءومن(.تقوىولا

بالعلماءواللعنالطعنفيهاليرىأشرطتهمنواحدشريطإلى

المذهب.فيلهالمخالفين

له:فقال(كنعان)خالدالدينمنمخالفيهأحدبانسلاخحكموقد

تدّعيأنعليكفعارٌكم؟منذأمقلبكانحرفسنةأربعينمنذ"ولعلك

القلبيالمسخجاءكلماثمكفرتَه،الذيالكفرهذابعدالاسلام

تسجيلوهذا؟النبيسابّتكفيرحكمعنانسلختكمامنهانسلخت

")1(.والخلفالسلفعنمنسلخبأنكنفسكعلىآخر

سبًا!يخ!النبيسابحكمفيالفريقينبينخلافمنوليس

حولوإنما!تَالرسولشاتمحكمحولالخلافيكنولمصريحًا،

ومحلبالكفر؟يامحمد""اعدل!تَللنبيقالالذيالرجلذاكقصة

فلماذاكذلككانوإذا.لا!مصريحاًسبًاالكلمةهذهكونفيالخلاف

.92و23البيانصريح)1(



تيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالهقالاته

يدلهكان(الخويصرة"ذاالرجلهذابأنعلمًا،ردةًجم!ي!النبييقتلهلم

انضمإنهقيلوقدوالأهواز،كالعراقالاسلاميةالفتوحاتبعضفي

علىيكفروالمأنفسهمالخوارجلكن،الخوارجصفوفإلىذلكبعد

عاملوهأنهمالصحابةمنيبدوفلا)1(.العلمأهلقولمنالراجح

خالدعلىوحكمالحادثةهذهالحبشيواستغلالمرتد.الكافرمعاملة

الدين.منوالانسلاخبالكفركنعان

12/392.الباريفتح)1(



تيميةابنالاللمامشيختبرئةفيالسنيةاليقالات

التكفيرضوابطفيقواعد

ء

الحقيقة.هذهعنغافلونوالناس

علىفيحكمالأصغرالكفرمنالأكبرالكفربينيفرقلافبعضهم

الأكبر:الفقهشارحقال.الملةمنبخروجهأصغركفرفيالواقع

قالمنبكفريقولون...والحديثوالفقهالكلاماهلمن"وطوائف

كلبكفرويقولونوغيرهالمخطىءالمجتهدبينيفرقونلا،القولهذا

عيوبفمن،والمعتزلةالخوارجمذهبإلىيقربالقولوهذا،مبتدع

والجماعةالسنةأهلممادحومنبعضًا،بعضهميكفرأنهالبدعةأهل

")1(.يكفرونولايخطئونأنهم

.136الأكبرالفقه)1(



تيهيةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاتء

بالتكفيرالإحبايقتميزلماذا

المانعوانتفاءالحجةإقامةوضرورةبالجهلالعذريرونلالأنهم

علىالحجةاقامةقبلالملةمنبالخروجالناسعلىفيحكمون

وتنبيهه.المخطىء

"دلّه:الشافعيبقولىعليهمنحتجالشافعيينتحلونأنهموبما

خلقمنأحذايسعلا،أمتهنبيهبهاوأخبركتابهبهاجاءوصفاتأسماء

الحجةثبوتبعدذلكأحدخالففإن..ردهاالحجةعليهقامتاللّه

")1(.بالجهلفمعذورعليهالحجةثبوتقبلوأماكافر،فهوعليه

مسلفايبقىأيكفرًا"المسلمُيقولى"قد:العلمأهلقالىولذلك

ذلك.نحوأوتأويلٍأوشبهةأوجهلبسببذلكمع

بهصاحبهنكفرلاالكفرأعمالمنعملكلأن:الأولىالقاعدة

خروجيوجبلاعمليٌكفرٌفهووإلا،اعتقاديكفروراءهكانإنإلا

قولهودليله.السلفاتفاقجرىهذاوعلى،بمجردهالملةمنصاحبه

.،أالممتحنةأإَؤصبًءَ!وَعَدُولَاتَثخِذُوأعَدُوِىءَانَوُأاَنَذِينَيأيَهُا):تعالى

ع!يماللّهرسولىبعثني:قالطالبأبيبنعليأننزولهاسببوفي

امرأةفيهافإن،خاخروضةتأتواحتى"انطلقوا:فقالىمرثدوأباوالزبير

بها"فالونيالمشركينإلىبلتعةأبيبنحاطبمنصحيفةمعها

01.08/النبلاءأعلامسير13/704الباريفتح)1(



هتيميةابنالاللمامشيختبرئةفيالسنيةاليقالات

معك؟الذيالكتابأينفقلنا:أدركناهاحتىأفراسناعلىفانطلقنا

،الثيابلننزعنأوالكتابلتخرجن:عليفقال،كتابمعيما:قالت

اللّهرسوليا:عمرفقاللمجي!النبيإلىبهافجاؤواالصحيفةفأخرجت

اللّهرسولفقال،عنقهأضربدعني،والمؤمنينورسولهاللّهخانقد

نأليما:اللهرسوليا:قال؟"صنعتماعلىحملكما))ياحاطبمحك!يم

يدالقومعندلييكونأنأردتُولكني،ورسولهبالتهمؤمنًاأكونلا

منهنالكلهإلاأحدأصحابكمنوليس،وماليأهليعنبهايدفع

وماله.أهلهعنبهاللهيدفعمنقومه

.خيرًا"إلالهتقولوالا،))صدقلمجيمفقال

المؤمنيندونمنحبهمولااللّهعدوموالاةقصدماأنهصدقأي

كفرٌهوالذي-حاطبفعلوراءيكنلمأنهفظهر)1(كفرٌموالاتهملأن

))قدوسَ!:قولهذلكودليلالاعتقاد.فيكفر-العادةفيعمليٌ

.خيرًا"إلالهتقولوالا،صدقكم

إلىنسارعحتىكُفرًاالرجليقولأنيكفيلاأنه:الثانيةالقاعدة

وهلة:لأوللهيقالفلامتأوّلاً،أومخطئًاأوجاهلايكونفقد،تكفيره

كُفرُهيُعرفبماتلفظقديكونقدأنإلاأخطأتلهيقالوإنما)كفَرتَ(

-اليومالطالْفةهذهتفعلكما-المسلميناْعداءوالىمنأنالقصةهذهمنوالفائدة)1(

كافِوهذا.وللمؤمنينولرسولهدئهخائنأنهفحكمهودعمهممساندتهمعلىواعتمد

عقيدتهكانتلو.صافيةعقيدتهواْن،السنةأهلامامشيخهاْنوتبجحهعفيدتهردفي

ويستعليليتطاوللهونصرتهمتاييدهمعلىواعتمدالمسلمينأعداءوالىلماصافية

عليهم.بهم



تيميةابنالاسلامشيختبرلةفيالسنيآالمقالاتء

الخ..لمجي!النبيأواللهيسبكمنبديهة

عليهيشتبهكأنذلكفيشبهةلهمنتكفيرمسارعةيجوزولا2(

عليهبنيضعيفحديثمنوكم.لهيتبينولاذلكفيالحديثصحة

حين!سَي!بمحمدآدمبسؤالوأتباعههواستدلالهمثلأحكامًاالحبشي

فيالذهبيقالكماموضوعحديثوهو.الجنةبابعلىاسمهرأى

زعمهمع(عليكالسائلينبحق)أسألكوحديث،الحاكمعلىتعقيبه

منالرباأخذوحديثالعقائد.فيالضعيفبالحديثيستدللاأنه

الضعيفة.بالأحاديثمليئةوأشرطتهوكتبه.الحربيالكافر

بأبيه،يحلفوهوعمرَسمعلمجي!النبيأنعمربناللّهعبدوعن

باللّهفليحلفحالفًاكانفمن،باَبائكمتحلفواأنينهاكماللّه"إن:فقال

وأكفرفقداللهبغيرحلف"من:قاللمجي!أنهمعليصمُت")1(.أو

")2(.أشرك

بماسلام-عهدحديثيوكانوا-ع!يمالنبيالمسلمينبعضسألوقد

سيوفهميعلقونكانواالذينلأنواطمشابهةأنواطذاتلهميجعلأن

قلتم،السننإنهاكبر،))الله:لمجم!النبيلهمفقالبهايتبركونبشجرة

فجعل")3(آلهةلهمكماالهًالناإجعللموسىموسىأصحابقالكما

".آلهةلنا"إجعلاليهودبقولشبيهًاقولَهم

عليه.)1(متفق

صحيح.وسندهوالنذورالإيمانفي()1535الترمذيرواه)2(

صحيح.لإسناد)2181(الترمذيرواه)3(



ءتيهيةابنالاسلاملث!يختبرئةفل!السنيةالهقالات

قبلوخطورتهالتكفيرضوابطأتباعهيعلمأنالحبشيعلىكانوقد

بابهنالكفُتِحفقد،الدينمنالمُخرجةالكفرياتأنواعيعلّمهمأن

كذلك.ليسمنالدينمنواُخرِجَمصراعيهعلىالتكفير

شروطباستيفاءالاعتقاديبالكفريكفرُلاأنه:الثالثةالقاعدة

منمانعبالشخصلايقومأنبمعنى،موانعوانتفاءالتكفير()شروط

الأمرفييجتمعفقد،والإكراهوالتأويلالجهلأنواعكبعضتكفيره

استحلالذلكمثال،الصحيحالحكممنتمنعموانععدةالواحد

قولمتأولين،وأصحابههوللخمرمظعونبنقدامةالبدريالصحابي

فِيمَاطَعِمُوَاجُنَاعاَلفَلِخَتِوَعَمِلُوأءَامَنُوأاَئَذِيبعَلَىلَتسَ):وتعالىتباركاللّه

مُجِثوَألئَهُويمَخسَنُوأاَئقَواْثُمَوإمَنُوأاَثقَوأثُمَاَو!خَتِوَعَمِلُوأؤَءَامَنُوأأئفَواْمَا،ذَا

.(39:)المائدة(!و!!)1اَفخُمِشِينَ

وعملواَمناتقىماإذاالخمريشربأنعليهجناحلاأنهفظن

.الصالحات

علمهبعداستحلهمنوأنالقرآنفيثابتالخمرتحريمأنومعلوم

ذلكومع،القراَنفيالتحريمهذايعلمقدامةوكانكفر،فقدبتحريمه

بلغلمافإنه،التاويلمانعلوجودوأصحابهبكفرهالصحابةيحكملم

إذاأنهمالصحابةوسائروعليهواتفقوأصحابهقدامةخبرعمر

بعضقالأحد:معركةبعدوذلكالخمرتحريمنزللقاأنهالاَيةهذهوسبب)1(

يبينالاَيةهذهاللهفأنزلالخمر؟يثربونوهمماتواالذينبأصحابنافكيف:الصحابة

منكاناذاعليهجناحفلافيهايُحزملمالتيالحالفيالشيءطعممنأنفيها

5.24/الطبريتفسير8/278الباري)فغالمصلحينالمتقين



تي!يةابنالاسلامشي!تبرئةفيالسنيةالمقالاتء

استحلالهاعلىأصزواوإن،دلّهحقالحذلأنجُلدوا،بالتحريماعترفوا

اتقيتلوإنكأمَا،أخطأت:لقُدامةَعمرُوقالالكفر()يعنيقُتلوا

الخمر.تشربِلمالصالحاتوعملتَواَمنت

الحد.معهمنوعلىعليهأقيمثم

عمرُإليهفكتبالتوبةمنأيسَقدامةأنذلكبعدبلغهعمرإنثم

شَدِيدِاَلتًؤبِوَقَابِلِنبِاَلذًغَافِرِ)هوإلاإلهلاالذياللّهإليك"أحمد:يقول

يأسُكَأمأولا؟المحرماستحلالك:أعظمذنبَيْكَأيأدريمااَئعِمًابِ!

ثانئا")1(.اللّهرحمةمن

"مخلوقالقرآن"إن:قالمنعلىيحكمأحمدالاماموهذا

بهذاكلهمالناسويلزمالقرآنبخلقيقولالمأمونوكانبالكفر،

وكان،بذلكيقولونلاالذينالعلماءويسجنيعذبوكانبل،القول

القولعلىلهإرغامًاوتعذيبهالمأمونضربنالهمممنأحمدالامام

بخيرلهيدعوكانبلأحمدالاماميكقرهلمذلكومع،القرآنبخلق

عليهالخروجيرولم،فتوحاتهفينصرتهعلىويحث،إمامتهويرى

يكنولمالمعتزلةمنوغيرهمدؤادأبيابنأصحاببقولاغترّلأنه

.القولهذاإليهيؤولماحقيقةيعلم

يكونفقد،المعينتكفيروبينالمطلقالتكفيربينفرقًاهناكأن

كفرًاالمؤمنيقولوقد،فيعلّمجاهلاأومتأولافاعلهأوالكفرقائل

المعينعلىبالكفرفالحكم)كافر(الفاعللاسممستحقًابهولايصير

90.24/الرزالتىعبدمصنف3/228الاصابة)1(



هتيهيةابنالاسلاملثميختبرئةفيالسنيةالمقالات

الحجة.وقيامشروطهواقتضاءالتكفيرموانعانتفاءيقتضي

فيالأمر"وحقيقة71(:)صالماردينيةالمسائلفيتيميةابنقال

من:فيقال،صاحبهبتكفيرالقولفيطلقكفرًا،يكونقدالقولأنذلك

حتىبكفرهيحكملاقالهالذيالمعينالشخصلكنكافر،فهوكذاقال

تاركها".يكفرالتيالحجةعليهتقوم

يطالعحين-والمرتدالردةباب-الفقهلكتبالمطالعيعجب

)1(والردةالكفرفيالموقعةالمفترضةالمسائلأصناففيتوسعهم

علىاللّهاسمذكرومن.كذبكفياللّهبارك:قالمن"ويكفر:كقولهم

ماأنهيعلموهوكذافعلتأنييعلماللّه:قالومن.المسروقةالدجاجة

الأكبرالشركفيالموقعةالشركياتأصنافعنويبحث.الخ"..فعل

القليل.إلايجديكادفلااللهغيردعاءكحكم

مسلم()كفربأنها144()6:الدرديرشرحمعخليلمختصرفيالردةتعريفورد)1(

مختارَا.بالشهادتينبالنطقإسلامُهمتقررِ



تي!يةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالاته

عنهااللّهيُنَزَّهتنزيهات

ويبدأمستقبحةبألفاظيأتيالكفرأنواععننهىماإذاوالحبشي

عنفضلاالجهالعلىكفرهايخفىلاأنهمعالقبيحبتفصيلهايذكرها

وبينمعرفتهعلىالإنسانفُطِرَمابينتفريقهلعدمإلاذاكوما.العلماء

تعلمه.إلىيحتاجما

منوجلعزاللهبسبّالتلفظعنالناسَينهىأنكافيهكانوقد

بالتفصيل:ال!سبّأنواعذكرإلىحاجةدون

نأالااللهمكفر؟ربك""يلعنالقائلقولأنمثلايجهلمنإذ

ربك""أختالقائلقولأنيجهلومنمجنونا.القائلهذايكون

الله"شوارب"وحياة"وربكأنتعني"حلربك"من"خلصني

")1(.صليتإنقواداً"أكونربك"رجلين"دخيل"الله.."ياز.

الرجلهذابهايتلفظالتيالوقحةالقبيحةالألفاظهذهفتأمل

ماوهو.بالضرورةالمعلومالكفرمنكلههذاأنيجهلمن.وأتباعه

الله.معالأدبتنافيبطريقةتفصيلهفيالحبشييتوسع

فياللهتنزيهمنليستالحبشيذكرهاالتيالقبيحةالألفاظهذهإن

وصففيالكلامأهلعليهامضىباطلةمنهجيةعنناشئةوهيشيء

عكسعلىوهي،المفصلوالنفيالمجملالاثباتبطريقةتعالىاللّه

41.الطالببغية914-145القويمالدليل5764-السليمالنهجانظر)1(



هتيميةابنالاسلامشيختبرئةفل!السنيةالمقالات

كأن.المجملوالنفيالمفصلالإثباتاعتمدتالتيالقرآنيةالطريقة

وليسلونولارائحةولاطولولاعرضبذيليسالله:قائلهميقول

مأخوذةالتنزيهفيالطريقةوهذه.المشموماتمنولاالمطعوماتمن

المعتزلة.عن

جبانًاأوخبيثًاتكونأنمنأرفعأنتللملكالناسأحدقالولو

علىعقوبةالملكمنلنالمجرمًا:ولاَجبارًاولامفسدًالستأو

مقصدبحسنالملكيباليأنغيرمنبالأدبالمخلالأحمقالتنزيه

المخلوقالملِكُيرضاهلاذلككانفإن،الأحمقالتنزيهصاحب

سبحانه؟الخالقالملوكملكعلىبمثلهتجترؤونفكيف

مسجدفيالتوحيدعندرسايلقيالحبشيأتباعأحدكانولقد

بلاويسمع،حدقةبلايرىوالله":فقالبطرابلسمنقارةالأميرة

ليسلأنهذَكَرٌلهوليس:قالأنالى.جارحةبلاويخلقأصمخة

.والسلاحبالأيديالعراكواشتبكساخطينعليهالناسفقامرجلا،

المومساتبدعاءالتوسل

صوتهبأعلىالمسجدفييصرخالحبشيأتباعأحدووقف

مننحوًاكررها.".ز.تقولوالاالناس"أيها".الله."ياز.لاتقولوا

عادثمورع)1(.ولاأدبولاحياءبلاعاليًابهايصرخوهومرةعشرين

وشريطه..")2(.اللهعنتقولون"كيفمرتفعبصوتٍيكررها

221.رقم)1(الوجه11شريط)1(

244.-023رقم)أ(الوجه11شريط)2(
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.عنديمسجل

ونترك-المنبرعلىوهو"الواعظ"هذاحكاهماالمضحكاتومن

سوقالىيذهبالحسنىالدينبدرالشيخوكان":قال-التعليقلك

مبالغمعهيبصثرجلااليهنيرسلوكان.لهالدعاءويسألهنالزانيات

لهتجمعأنوأمرهاالخطأبناترئيسةفأتى،إليهنليعطيهاالمالمن

المومساتسألاجتماعهنوبعد.جميعهنيغتسلنأنبعدالزانياتكل

جميعهنأعلنتثميبكينوصرنلهفدعون،الغيببظهرللشيخالدعاء

توبتهن)1(.

فأخذالحياءضابطعندهوانعدمالحماسالواعظبهذاأخذوقد-

والحاضرون.الخ..الخضاربائعأمامضرَطتامرأةقصةعليهميقص

وُعّاظُهم.الناسسفهاءيصيرهكذا.عليهويضحكونوعظهيسمعون

0.03-285عدد)1(الوجه11شريط)1(
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...........................العالمقدممسألة

...........العالمبقدمالقائلينتكفيرمنيمنعالرازي

.............................الصدقاختبار

وسلمعليهاللهصلىمحمدبقدمالقائلينحكمما .......صادقينكنتمإن

وسلمعليهاللهصلىالنبينوربأزليةيصرحانوالرواسالصيادي ........

..............نجامصطفىعندالوجودوحدةعقيدة

.......الآخرينعلىالحكمفيوالغلوالبدعأهلطريقة

...............العالمبقدمالقولمنتيميةابنتبرئة

تيهيةبن

00131

00132

00134

00134

00135

00136

00138

00143

146

914

015

151

152

152

154

155

155

0158

0915

0161



4تيهيآابنالاسلامشيحنتبرئةفيمالسنيةالمقالات

163........................................أولإلىلاالحوادثتسلسل

0000000000000000000000000163.التخليقاللّهعلىيمنعون

000،00000000000000167المفعولأزليةوإماالفعلحدوثإما

00000000000000017الآثاربتسلسلالكلامعلمأئمةمنالقائلون

000000000000175-............العرشبقدمبالقولإتهامه

وسلمعليهاللهصلىالنبيإقعاد 000000000000000000000000177العرشعلى

00000000000000000000000917ويؤولهالإقعاديقرفوركابن

000000000000000181اللّهعرشعلىالنبيقبريفضلونالرفاعية

00000000000000000000000000183العرشيةالرسالةأكذوبة

0000000000000000000000000000185الجيلانيقولهوبل

عرفواممنوغيرهالعينيالدينبدريبطلهاتيميةابنإلىالمخادعةنسبة

000000000000000000000000000000000000186عتهشجا

000000000000000000000000000000188الشجاعتيميةابن

000000000091الرفاعيةوبينالتتارمنتيميةابنموقفبينمقارنة

00291عنهاللهرضيعليتنقيصحولحجرابنالحافظكلامتحريف

00000000000000000000000000591الحوتكمالتمويهات

00691..بهويحتجتيميةابنيعظمالحوتدرويشبنمحمدالشيخ

000000000000000000000000791التعطيلبهايرادحيلةوهذه

0000000000000891دينهفسادعلىدليلاتيميةابنسجنكانهل

000000000000002عنهاللّهرضيعليفيطعنتيميةابنأنزعمه

00000000000000000000000102الرجلهذاتحايلمننماذج



الاسلاشيختبرئةفيالسنيةالهقاإته

....................الحوتشبهاتعنالجواب

...تيميةابنعندعنهاللّهرضيعليمنزلة

.............للمحرفينأخيرةكلمة

.........مطلقاالتوسلبتحريمإتهامه

.......القبور؟زيارةتيميةابنحرمهل

..................بواحدةواحدة

..النبويالقبرزيارةتحريمأكذوبةدحض

.......الرحالشدبينالتفريقوجوب

وعلامةحافظلقبتيميةابنيمنححجرابنالحافظ

القبورإلىالرحالشدتحريمفيتيميةابنسبقالجويني

..مطابقةصورة:الأئمةوأضرحةالرافضة

..المجربالترياقوليسالمجربالشرك

واحتجاجارواياتهومصداقيةالزيارةإثباتفيالسبكيمنهجية

...........الطلاقومسألةتيميةابن

....؟واحدةبكلمةالثلاثطلاقيقعهل

..الثلاثطلاقحديثمنالحبشيموقف

....الطلاقتوسيععلىالمترتبةالمفاسد

..............الشريعةتطبيقحول

.............؟اليمينطلاقيقعهل

..........يقع؟هل:الحائضطلاق

.....؟الدينعلىالحبشييغارحقاهل

تيهيةبن

02

25

21

21

21

21

21

21

21

21

22

22

22

00228

00228

00234

00236

024

242

244

246



تيهيآابلالاسلامشيختبرئةفياللشيةالمقالات

الشريعة.علىالغيورأيهاالإنحرافاتهذهفيتحكمماذا

.................القشيريانحرافاتعنسكوته

.............المكيالهيتميانحرافاتعنسكوته

.................الصياديانحرافاتعنسكوته

...............السهرورديانحرافاتعنسكوته

..................الغزاليانحرافاتعنسكوته

......................النبوةفيالغزاليطعن

.................النابلسيانحرافاتعنسكوته

)كن(كلمةيملكالصوفيأنلقولهالرفاعيبكفرتحكمونهل

................عربيابنانحرافاتعنسكوته

...............عربيابنمنالعلماءكبارمواقف

.....................عليكمحجةطولونابن

.................النبهانيانحرافاتعنسكوته

اللهرحمهتيميةابنكلاممننماذج

ه

24

24

25

25

25

25

25

26

26

26

26

26

26

0000000000000000000000000000271السلفبهدىتمسكه

000000000000000000000000000272خالقهمعالعقلتأدب

00000000000000000000000274والسلفالخلفبينالتأويل

0000000000000000000000000000276وقواعدهالدينأصل



تي!لِةابنالاسلاملثميختبرئةفيالسنيةالمقالاته

تيميةابنعندالتكفيرضوابط

277...............................الطلاقمسألةفيللمخالفينتكفيرهدعوىتبطل

927.......................................................................التكفيرلأهلنقده

282....................................المتهورالتكفيرفوضى

283............................التكفيرضوابطمعرفةعنالناسغفلة

285..............................................التكفيرضوابطفيقواعد

286....................................بالتكفيرالأحباشتميزلماذا

292.....................................عنهااللّهتنزيهيجبمزعومةتنزيهات

392.............والبغاياالمومساتبدعاءالتوسلعلىيحرضحبشي

592......................................................الموضوعاتفهرس



لمعظ!روبمحأفى!س!هع!ى!دهنصىمرلم

ورهم!قف!ل!ثبئميوالوفولَكلو؟تها!بنس!جِمافلةحاكَاشه

خنسثصدجأزفه3ذهـلملبماحزاصدتضأدفىآلطبرمقَ"!جبدا

حم!داا!ماآتلاك!نمَدو!ؤادالاالائل،من؟كنجلالجيعلضاوا

والئرظمكدالمحمهاذذهـثتظءلوتَ(وطمنةوَظكاصرلزراد

لبَلإجمذاثزمنص!و!نبباغإتصرالبل!جإذمال!ك(ئهة:امفةب!

وتمهزافمتَح!إلفلتمحبومسا!خنرمامنَتعضبكلاعببهلمف!اا

المعن!اولفهعل!والإسف!لرح!جمايهواحئجضورحمئازن!بغ

ومحمهجغجمعهةنسأ!لةلمحظ!بلويمبيحرلراإصمهغثملىلاتمم!هصآمالمحامئه

ا!رصقهاايث!حام!وسم!ك!لعلأانمَعليموطسةوت!بامجنع!بزصكسهِ

فيلىضرؤبعذبسبيمموولمي!لعزوعجمةؤكفزبخهمزإفي

حعوؤ2اخمهبزروخثهافصهغعنا!طمشتىو3هـدهىلقام!

لوضندبراهلال!المحبب!لحهسثقمهدمهسفكل

علهيرلربههصترفسسعهقكلوقغحدسمضلبماستندبرسههر3لقابخ

مذفعاههْلضرلمحهفىكزتالئظث!كىهـصف!4ثؤهععه4
ثمال!ايخ!مج!بنلملامن!يهعقه7لسرهـمقاكضؤأافىام!إرعاوالاسل*؟ا

رودد!جبنها!غفثسبلا!لآأشغاهنربرهرث!ع!برولَكان؟
يَ!نيابمرلتظه!كمعاذ!لإيمىث!للأ!-ض!ا.*هشَضما

-5ءلمَوقياُ!نه بفتاه!دلفىعيهعئادا!عكيبهالمورب!س

ومعلمحعيه!وكَرفىثئهباع!فيلمودطا!فى،يؤ3فْعنلإ!ابرْ

وهو*ثزليتماىمبهسصاافالى!فولشرمجروئصمى2كه

مم!عمولى!محزِورلأب!هؤلحأْ!يهشسَهوالأئمماشح!!لمد!و

!نئلاتنننمين!احزطنجهجنهغتد!ا%تإ-لأجتَه!هإنأ!لهشهرو(

لخئهوالربخالزمه!إفؤسكالال!نمالهفهمآلما؟للااعليه

ذ!لمناظرتلةلوث!!ىبىطمفلرفىاشا.!رواو!ثه"

ضرمزإلا!!إى!مادئ!كئَتىسصهو!ائِضىغْبملرهض!!االأظدل!قهْوالخِصالمجمها

ذارب!لمْؤمإسرررف!اجمبراجمبراذاعهأألآفلإظهصقصزمأفؤ



اداململكل!عفلارمَبالهنهؤصدالم!جملفيبخسمإحبلوامذه!إلماأفامَبنلِكل

ل!نهد".ولمسهوؤأايخفه!صا
بقبخةهـصاألبنل!ابرئهاتح!صانجفمن!انمؤنجد!ذ!نه!يصديمهاِ

افيلايخزهانب!لمئالدَبنفياؤلبلمتروللش!أ!ئالعلامقاغيرماب
الساوهنمهناشفمات!ماحسهْأزمهأفه:ل!يغ!،الدبنا

أا..&بنح؟أ
اعط!شهنزإكلهبخنفهوندمئ!هدلممكنغغمرالعفوكب!!ر!تءائمفوعل

بطدقلحِأعف!لةبمهلفةوكه!بمنالكنللنائصةن!ناعلأإعصع

!0ْ2هاثقمارطدثروللاش!اهؤ
ف!راءعقعقبغاا!جعداكاإلاحمعيلنب!صلحنئليهعدد!!نية؟تجبالمفاحزا

!لمةإلوكردية4ال!بكوخت!دنالهـقومولهرىلعؤلهننهوا

!ثُصًفهمذا!بنرمماؤهابةفىثمنفهئلأ1مثةسَلفه*ثتم!او

ك!ق)لعدلَقزمرهـهت!قض!بم!كلأ!تثؤهمَودأذرهـنيلمركلرمئرعا

اصكاَالمحا5ءاَ!الهالأا!ؤ3إلمنؤلىلالاالمئاالو..اتا!هأ صوسزثخزتص!!
لعزفيهأللاظفيقيجوءشار!اةأسهكرتةثنناأمإفقاوو

صر!سلدضه!مائعبدلأهأإالرظلؤيبزببهبرلبئنههَتحنه!،ا
للهصئعأليا!ؤ!اض!راشكل"؟فيهـصف5ح!دممتىم!ا

!هالت!!دزبصفى*ه!(ن!ييتبم!رالمث!اثألةجمهاسادإ

م!نطتم!بثهثنهكلبهئالهالملةبرجودلحهيمجم!ممَت
هأل!ف!آ!فوأسم!ووُم!أل!ينحَفظع!سبم!إلنربهعآ

فيألئمف!عئرررويه!ئد-!بئ!ائصكسيخ!امز!قهوئعلعلهكالاغحبماا

"َثتودالمدفىممث
نجلهْ)بلاىسذئهىإلب!آو!ئ!جآهافىالمحئلاعومنالوسَهايضاوله

لمنمابمفياألمحائحئيطونالخئارك!ب!هةكلوجهها":.ها!!هسه
س-!صميئ!أصزلضين!ل!دنمحربنبرسفئاللمغ

صلضال!لم!ماض.ْ--ْال!سنافلى"!صصد-ا--أ
ص!-ح---سب!-ميم!
تصهالأبحا(نرمم!!فييْؤْجم!حم!ئحسصئروثظيرين!ث4كأتفزسَئخبملعد



)6(!أ!المزانلانأ!931)51إ،ا!رت)

مسلمة،لوهتهىالقوىباسلهةميظلو5ادشمشءاكل.بهرضميف

نم!يميانععبهوالرشنمبدجد.ء-دىبناء!ىوجدا،-!ضهميفاق

ردالدار-!عافىووابالمتساكيرقاتاكءنقىيأوثه!ادض!اوظلوباصيااطر

ئ"!مبممدعن:9عيوبق-لبماننعدبئطرصناكماثفىغرا

)مرقسأكأاارةمهاللهث،رةىطءنوةر5عىهيىالزءنمالكءن

ضرميفه8!ررقيو-فومالكءنيصرحلاوئالإ-قظا

(411)3يضعن؟سقكلااكيد5و-ةاقالترتأقي%+رزىاوظراصمةبئ!ص!فلوإ

املااتاتلىءرج1،وء04ءنهذاانعظقافيوزىا3روذاطدبث

نرأازبمةانلاليكهفوات)-ماواتقيظرلسا،عاتهدىةءت"ظلإإالجها

بكر،باالتهاسا.و+بىيها.يث!اانالاتثاؤنما

(4411)ء"لفاسرأ5كاتروا،ش!ضىةالرا،-لىااركأييربفقع!ثا4اب!!يرَف)

لصاواصبطاابنانحذصررص!ث4ل)ءةاماطوباؤ"كلهرلهو8نهفيزماماميةلاا

:لىءطكطةتافيباكتاصنفووكأ-+ثر4ظاء!ا-لالىابال!بة-ا-يىشر

لثخراضااتدوفيوضابكبير"يةناينداتقىال!ففيا!4نةءنهلمحهرضىا

ارأ:ظر2ااطن،1هَال-ثثة..اورانثتهياافيذ)فاالأيئا&-بحالدقي

-إتلاا4بةكرلذ5%لة-و01ا؟-توادا)رىا"عارد4بببئولافه!ق*

لظنهكأ"-دزورالردألمذ3وتاهاط"ةف-دا)5ءنئبميةبناله3ئابممافي

))قىبصصادلادارفببةاإةالىاملاالت!آميرتهصدولبمن.ا؟-تلاافيا-بحا

در4)ء::تهـباوااواتطوا!اوءءن)كذمكل+ظنكاناويرا(طبئادباريو

لهلاا13ءظ:فالتصحالةصردست!أاشادلجيااثالاصادامنديهثيرفىر

ح!ءنلا:!-انن،كلدوالانساهصهدرعلىمافيجم!ظ،ةافيعهلاتساكان



!.الاحرف)"032!!)6(اذالمنرلانإ

منهلمحهاعلىرةىفقيصالىناحيااتهأرففرهالزا*مينهاصراةةاب

ءة*!المطهرقاكانوملتهءدااايرولئاذبذاحاب!للاجمةلزا5ذ5و

اهنبمولبةاتثباكانيبميةقانصنبفبك.ندو

)1(

جمةهقىبصدنييأ،بفاطاافي،ف-يو!ا5419)

دتهرفيلأالا"نهمشاكداقعرلتهاعدكأ"حدث،كأحون"-فبو)411)6

الاءوريدفيكرفير،ىءناق41وقالعدىبنابهرهوهذاىها:ا

هةبالكبيرلبتوعافةثهطداظل"هالم!ررىفى

ا:!صقدلومج!هواربن-بةثاعنهحدتهنيالمدخطابق!-فؤ)(11:)7

هرلظاالةاااهفي.كرلماذتالقدوجمةا.با.عندبطاصاانبموناص!بةبارزهو

بئير-فالاميرقالللامير:باا+لمةباالنسبفي.ذكرلا3:4ا.---بالها

في-وانبةسباءنهوىبررجاءن!ادةقلدالوبندةعباءنبروىب!اطاا

فىه3ريذإوا.لةااءخااعليهجما"نافىهذكرمبىطناباكتافيُكذا

عبادبءنوىرلةقاالثقاتفب-باننجها.ذكروجمةالمه5ظاا،ثطب"ْاءنا-ا

ه!إمتالصق-ء:ادبئليدلوقاا

عنهلتهاضىرأساءنأ!4قوممربئ"هةرءن"يىذرةاق!ثوَف)11)48

فاذابخصالبر؟وانجذامالجنونمتالمحهفصر-ط*ينارانخءنعاةوص

فاذا%ا!ميننابةالاالتهلاخادتينررفهظذاباطاعلبهاقهلبناتثن

ا-:،اللة4()210لالاسفيبلطوش..!(ءاءظ)



الرفم!ث!سرر!3ءهـثصرن!-لركىهـعرسعطَثكلف!اهـ!هاصاصح!

لاإ(15لر!ال!ر:كىاحيلهااهـهـهـرنحو.لحوسسرلص!أمؤطمر

وهمطر!موررحر،دراكولظمءدءلاساسماال!رمولهو!رومس

سنحووراسلاهـ!مصررل!لمرهـالمضورصرول!سل!سعرما

!س!كاا2هـرل!و!أإطساه!ادحمررُسرص!هـعر!صر.عرا

يرص!دز،للىماصه)ررطررءلراراررلم!اء!رراهـصاولىعىرصا

سرعزور!هفعر!اومحروؤلرحريَرعرسكعوهـعنسصعركلاهـمعحعصضر

!مفخهءممزماهـولوسفلصهـلارحوول!طا

المأهـلار!هاللألرصمزواول!مما//!صحمس!سكعيكؤا

ط!!كىطثطمماعُرص!ولصهحمةالةمرالمو/كىضكلصرارهـعرا-

لألم!اومالرااطم!همعصىوتلم!وركثأهـلال!صر!رهـىيا

صحر،الهـهاترمئاراللهبخاثالأا

سلمحي!رانصولمح!زرطلراهـ!كر!مركراء!و!م!

كاحبى"سرصرهـإسرحلعفلببهلعلو/الاوودونهتهرزمامهلأطا

رلفار!مابرصمفولرمىطهلماوهـاالممهماال!صرصرصاجممدا

بحاصاارر!ض،بَز!اهـحمعهالركأمم!لمحاسمحعهعرهـ!رممصعتص

لهلمولصلمل!ثل،هـارراصطالحهور.ءسارال!وذ!بَكدر"دىمر

!رمالاساالرلعمهصدَرطنهمهاحرصممفارالردوااردعلصهؤلاصى!ه

!مرقلأوكمالهلوورلمرَثررا،0لر!صصلا.!صىهـ!ههـ-اهما

ر"الرسشهفىلاحااهـرفىسهل!اهـامرل!لصرِنه!نومحدصممشالاط

وهـرلهـنى!همألرارالةلمرضرعاللىص!طوذتمحانوالحطضااكأ

وررلا!رواكلأم!مصمصلهلر!ركمالركىالهممااضهفىرهـل!!رلأكا

لىلث!ومرعاسد!طلى!الاررهركمدلححكعكمالهظهـاعهلسا7

الرحىلأل!اوسمح!علاح!امالا!اسات!وصرحلامارلملهـلى-

!دلص!يفدكل،!ط!!اهـارردا!مهاراسرا!لهذصصاحا

هـشزرنريأسا،سهل!هـ!ها
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